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Lars Ersgård

Dödens berg och Guds hus
Förfäderskult, kristnande 

och klostret i Alvastra i den tidiga 
medeltidens Östergötland

Ett tEstAmEntE Från 1200-tALEt
“.......Jag Helena, dotter till kung Sverker, hälsar evärdligen i Kristus 
alla Kristi trogna i samtid och framtid. Genom beviskraftiga ord vet vi 
att allt kött är hö och all dess ära som en blomma på hö; och vi vet att 
allt kött skall återgå till sitt ursprung, det vill säga stoft skall bli stoft, 
och att endast detta är gott för den Gudomliga höghetens ögon, som görs 
för själens frälsning. ..... Därför kungör vi för er alla med föreliggande 
testamente att vi, med den gudomliga återlösningen i åtanke, till klos-
tret som i Alvastra grundlagts åt Gud och invigts till den heliga jung-
frun och modern Marias ära -- där vi också väljer att vila tillsammans 
med våra förfäder om Gud så beslutar -- ger vår gård ‘Guum’ och en an-
nan (gård) ‘Thorp’ på ön Visingsö, och, på samma ö, övrigt som varit i 
vår besittning och som vi äger med arvsrätt, samt därtill en kvarn i den 
västliga delen och en flod som heter ‘Hornæ ‘ tillsammans med skogen 
‘Hornohult’. Detta tillstyrks av vår make, Sune son till Folke jarl, men 
även våra döttrar, K och B samtyckte till detta. ........” 1

Dessa rader lät Helena, dotter till kung Sverker den yngre, nedteckna år 
1240. Hon var medlem av den mäktiga Sverkersätten och tillhörde därmed 
det översta sociala skiktet i den äldre medeltidens Sverige. Genom den do-
nation, som hennes testamente berättar om, måste klostret i Alvastra ha 
tillförts betydande jordegendomar. Ca hundra år tidigare hade förfäder till 
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Helena skänkt ett omfattande område i västra Östergötland till cistercien-
sermunkar från Clairvaux. Denna gåva hade möjliggjort upprättandet av 
klostret vid Alvastra.

Flera namnkunniga företrädare för Sverkersätten låg begravda i klos-
tret vid Alvastra 1240 (Schück 1956). Sedan 1222 vilade här Helenas bror, 
Johan Sverkersson, som varit svensk kung i tre år men som dött ”sotdö-
den” på Visingsö vid endast tjugoett års ålder. I klostret fanns även gravar-
na efter några andra nära anhöriga till Helena. Hennes fader, Sverker den 
yngre, hade stupat i slaget vid Gestilren år 1210.2 Karl Sverkersson, hennes 
farfar, hade mördats på Visingsö 1167 av den främste rivalen om makten, 
Knut Eriksson. Karl Sverkerssons fader, Sverker den äldre, hade mördats vid 
Alvastra 1156, troligen på anstiftan av den Erikssonska ätten. De tre sist-
nämnda hade varit huvudmän för sin ätt under en politiskt orolig tid på 
1100-talet och början av 1200-talet och då även framträtt som kungar över 
Sverige. Alla gick emellertid en våldsam död till mötes i kampen om den po-
litiska makten. De fick sitt sista vilorum i klostret vid Alvastra där klostrets 
kyrka sålunda hade uppnått status som Sverkersättens egen gravkyrka.

Helenas testamente är ett av många exempel på hur personer ur samhäl-
lets elit under medeltiden skänkte egendomar till klostren och därigenom 
dels köpte sig gravplats i klostret, dels tillförsäkrade sig sin egen själs fräls-
ning. Genom gåvan till klostret i Alvastra upprätthöll Helena en relation 
mellan livet och döden, som var grundläggande för den äldre medeltidens 
människor. Hennes testamente ger uttryck för en religiös mentalitet, som 
handlar om människans möjligheter att genom gåvor till kyrkan kunna 
påverka sin själs vidare öde i livet efter detta. Denna mentalitet var vida 
spridd i den medeltida kristenheten och omfattades av hög som låg, män 
som kvinnor, även om inte alla kunde göra sådana storstilade donationer 
som Helena och hennes familj. Men den fattige bondens gåva till kyrkan 
i form av ett enkelt mynt ingav samma förhoppning om själens frälsning 
efter döden som stormannens donation av jord.

Vilken tillvaro väntade sig Helena efter jordelivet? Hon var givetvis en 
kristen människa, som trodde på en enda, kristen gud, men var det verk-
ligen en alltigenom kristen gemenskap, som hon föreställde sig att uppgå 
i efter döden? I testamentet säger hon nämligen att hon vill vila i klostret 



25

men också att hon vill vila där ”tillsammans med våra förfäder”. Vad kan 
hon ha menat med denna formulering? Är det sina allra närmaste hon haft 
i åtanke, såsom dem som ovan nämnts, eller har ordet förfäder haft en be-
tydligt djupare innebörd? I Helenas kristendom skulle alltså gemenskapen 
med släktens förfäder kunna ha varit lika viktig som en gemenskap med 
en kristen Gud i livet efter detta. Har vi här ett exempel på föreställningar 
med rötter i förkristen tid, som varit levande ännu i början av 1200-talet? 

Föreställningar om förfäderna och kulten av dem anses allmänt ha haft 
en central betydelse i samhället under förkristen tid (Gurevich 1969, s. 
51f; Ström 1985, s. 207ff; Johansen 1997, s. 28f; Blomkvist 2002). Grund-
läggande element i dessa föreställningar var att man efter den biologiska 
döden fortfarande ingick i släktgemenskapen. Förfäderna var i hög grad 
aktiva medlemmar av släkten och ansågs kunna påverka dess vidare öden i 
positiv bemärkelse. Häri fanns en viktig social dimension. Förfäderna hade 
efterlämnat gården och dess egendom till de efterlevande, de hade knutit 
allianser på vilka gårdens fortsatta status vilade, de var de levandes rådgi-
vare och beskyddare och uppträdde som sådana för de levande i syner och 
drömmar. Förfäderna representerade med andra ord en väsentlig del av 
den sociala identiteten. Berövade sina förfäder var de levande utan denna 
identitet. Alla dessa föreställningar konkretiserades och gjordes förståeliga 
genom kulten av förfäderna, vilken kunde ta sig olika uttryck såsom of-
fer vid deras gravar. Upprätthållandet av förfäderskulten blev sålunda en 
central funktion i det förkristna samhället, nödvändig för bevarandet av 
en social stabilitet.

Kristnandeprocessen under vikingatid och äldre medeltid innebär en 
genomgripande förändring av förfäderskulten. Kulthandlingarna på grav-
fälten invid gårdarna avvecklas och förfäderna får hädanefter sina sista vi-
lorum på nya gemensamma, kristna kyrkogårdar. Deras betydelse upphör 
emellertid inte genom kristnandet. Det som händer under tidig medeltid 
är att den kristna kyrkan framgångsrikt kan etablera sig som en kraftfull 
”mellanhand” i den socialt viktiga kommunikationen mellan levande och 
döda. Flera forskare, bl a den amerikanske historikern Patrick Geary har 
uppmärksammat denna mycket betydelsefulla roll som de kyrkliga institu-
tionerna kom att spela i detta sammanhang (Geary 1994, s. 77ff). Kyrkan 
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förvarade nu gravarna efter förfäderna, vilket tidigare hade varit en ange-
lägenhet för den enskilda släkten. De levandes omsorg om sina förfäder 
kunde nu ske genom gåvor till kyrkan, vilka samtidigt var gåvor till för-
fäderna. Därigenom kunde kyrkan upprätthålla en fortgående kult av de 
döda, vilka omnämndes i böner och andra ceremonier. I kyrkan förvara-
des också reliker efter särskilt heliga personer, dvs helgonen, vilka kunde 
bringa välgång till de levande.

Förfäderskulten kom sålunda att transformeras in i det kristna kyrko-
rummets ritualer. Att den kristna kyrkan kunnat uppnå denna domineran-
de position vad gäller omsorgen om de döda är enligt Patrick Gearys tes att 
den var den enda institution under tidig medeltid, som kunde garantera 
att kulten av de döda upprätthölls i ett längre tidssammanhang och som 
därmed även kom att bli en garant för social stabilitet under detta förän-
derliga skede (a.a., s.90f ). 

Förändringen av relationerna till de döda blir sålunda en viktig aspekt 
av kristnandet och därmed även en central problematik för förståelsen av 
de stora samhälleliga omvälvningarna i den tidiga medeltidens Sverige. 
Finns det sålunda en djupare social innebörd bakom Helenas referens till 
förfäderna eller skall vi se den i ett mera ”privat” perspektiv? Var hennes 
donation till klostret något som främst handlade om hennes egen själs vi-
dare öden eller kan vi betrakta den som en social handling av betydelse så-
väl för henne själv som för släktens förfäder och efterkommande? Om de 
tankar och föreställningar som kan ha föresvävat Helena och hennes familj 
i detta sammanhang finns inget mera dokumenterat i skrift. Däremot kan 
vi vända vårt intresse mot det fysiska rum som är föremålet för hennes tes-
tamente, dvs. platsen Alvastra, och försöka förstå vilken mental betydelse 
denna haft under äldre medeltid. (Fig.1.) Helt klart är att platsen alltsedan 
grundläggningen av cistercienserklostret på 1140-talet uppnått en hög sta-
tus som vilorum för döda, företrädesvis ur en samhällselit. Men har detta 
skett enbart på grund av klostret i dess egenskap av nya kristna ideal eller 
finns det ett samband mellan tillkomsten av denna institution och de an-
dra anläggningar som finns i området och som vittnar om att människor 
gravlagts här långt före 1100-talet? I följande text skall jag försöka besvara 
dessa frågor.
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Kristnande och förfäderskult är centrala begrepp i denna text och det är 
nödvändigt att ytterligare kommentera dem ur en mera generell teoretisk syn-
vinkel. Relationen mellan de bägge företeelserna har sällan blivit föremål för 
vetenskaplig problematisering vilket sannolikt kan bero på att det uppenbarli-
gen varit svårt att integrera förfäderskulten i det som uppfattats som förkristen 
religion. Även om flera forskare i modern tid, som jag ovan framhållit, menat 
att förfäderskult existerat och haft stor betydelse har det varit problematiskt 
att infoga den i en religiös helhet tillsammans med den fornnordiska ”asatro” 
som möter i den norröna sagalitteraturen (Blomkvist 2002, s. 136f). 

Fysiska spår efter gravritual från förhistorisk tid har i arkeologisk forsk-
ning ofta sammankopplats med en eller annan form av förfäderskult och i 
studier av kristnandeprocessen har dylika spår även kommit att uppmärk-
sammas relativt flitigt. Det är dock sällan att de i detta sammanhang utnytt-
jats till mer än att särskilja förkristna element från kristna.

Fig. 1. Flygbild över ruinerna av Alvastra kloster från söder. Foto: Pär Con-
nelid.
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Utmärkande för det mesta av den moderna forskningen kring krist-
nandet, vare sig man betonat kontinuitet eller dramatisk konflikt i synen 
på denna process, är att den nästan alltid betraktar fenomenet ur ett s.k. 
”backspegel”-perspektiv, dvs. det studeras och värderas utifrån vad det se-
dan blir – ett trossystem som framgångsrikt tränger undan alla förkristna 
föreställningar och sedvänjor och genomsyrar det medeltida samhället på 
de flesta nivåer. Ett välkänt exempel på ett dylikt synsätt utgör den modell 
för kristnandet i Norden som formulerats av den norske religionshistori-
kern Fridtjuv Birkeli, enligt vilken processen genomgått tre huvudstadier 
benämnda infiltration, mission och institutionalisering (Birkeli 1973, s. 
14). Den är alltså något som börjar som en ”smygande” påverkan för att 
sedan övergå i aktiv förkunnelse och slutligen framgångsrikt kodifieras i 
etablerade samhällsinstitutioner. Modellen har fått stort genomslag och 
kan i princip sägas ha blivit allmänt vedertagen i den nu aktuella nordiska 
forskningen kring kristnandet (se exempelvis Gräslund 2001; Lager 2003; 
Kristjánsdóttir 2004). 

Att studera kristnandet på detta sätt kan säkerligen vara fruktbart ur ett 
missionshistoriskt perspektiv men frågan är om modellen är lika tillämplig 
ur en mental och kulturell synvinkel. Den fokuserar nämligen främst på 
de kristna elementen medan betydelsen av äldre föreställningar och sed-
vänjor reduceras i takt med att utvecklingen fortskrider mot en alltmer 
fulländad kristendom. Men att dessa föreställningar och sedvänjor kunnat 
spela en roll i etableringen och utvecklingen av kristendomen och vilken 
denna roll varit brukar i detta perspektiv sällan bli föremål för problema-
tisering. Att element från såväl förkristen som kristen religion uppträder i 
en och samma kontext – ett fenomen som vanligen brukar benämnas syn-
kretism – uppmärksammas tämligen ofta men uppfattas då vanligen som 
en logisk och nödvändig konsekvens av mötet mellan två olikartade tan-
kesystem. För många arkeologiska analyser av kristnandet har därför upp-
giften främst blivit att ”sortera” kristna element från hedniska med syfte 
att klarlägga vilket utvecklingssteg i den ovan nämnda modellen som varit 
aktuellt. I det följande skulle jag emellertid vilja närma mig kristnandet ur 
en annat synvinkel där man snarare ser fenomenet ”bakifrån”, utifrån en 
förkristen föreställningsvärld.
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Av intresse i detta sammanhang är en nyligen utkommen avhandling, 
författad av religionshistorikern Torsten Blomkvist, där denne diskuterar 
förfäderskult i det fornnordiska samhället både i ett generellt teoretiskt per-
spektiv och med en särskild empirisk tillämpning på Gotland under järnål-
dern (Blomkvist 2002). En bärande idé i detta verk är att förfäderskulten 
inte primärt definieras som religion utan som vad Blomkvist kallar ”ri-
tualiserad tradition”. Med ritualiserad tradition avses all ”aktivitet som på 
något sätt anknyter till ett (auktoritärt) förflutet” (a.a., s. 26). I fornnordis-
kan betecknas detta som siðr, dvs. alla sedvänjor som uttrycker samhällets 
”normer, värderingar, lagar och föreställningar” och som återreproduceras i 
ritualens form. Här får det förflutna och förfädernas handlingar en central 
legitimerande roll som det mentala fundamentet för nämnda sedvänjor. 
Genom kulten av förfäderna och alla de ritualer som omgav denna vid-
makthölls sålunda sedvänjorna. Mot denna ritualiserade tradition ställer 
Blomkvist den institutionaliserade religionen, vilken först blir möjlig med 
kristendomens etablering. Den legitimerande funktion som traditionen 
haft övertages av formaliserade religiösa institutioner och i det samman-
hanget tillmäter Blomkvist skriften en avgörande roll (a.a., s. 33). 

En viktig poäng för Blomkvist är att ett vedertaget religionsbegrepp 
inte är användbart för ett studium av förkristen tid. Definitionsmässigt 
avgörande är att religion skall omfatta aktivitet som i första hand har an-
knytning till en ”transcendent/övernaturlig sfär”. Den ritualiserade tradi-
tionen riktar sig primärt mot det förflutna även om den kan innehålla 
talrika religösa aspekter. Gränserna mellan en transcendent värld och en 
mänsklig sådan är emellertid inte skarpa i denna tradition. Exempelvis 
tycks skillnaderna mellan gudar och människor inte ha varit särskilt fram-
trädande (a.a., s. 163). Detta harmonierar knappast med den ”rena asatro” 
som framträder i norrön sagalitteratur. Den senare måste dock betraktas i 
den kulturella kontext den tillkommit i och blir därmed i första hand en 
litterär konstruktion från tidig medeltid, skapad av västnordiska, kristna 
författare som en ”motbild” till en religiös situation i deras egen samtid 
(Clunies Ross 1998, s. 12ff). 

Det ovanstående gör det möjligt att anlägga ett fruktbart perspektiv på 
kristnandeprocessen under vikingatid/tidig medeltid där denna inte längre 
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kan betraktas som ett enkelt skifte av religioner. Hedendom resp. kristen-
dom är i detta perspektiv inte några likvärdiga och jämförbara enheter. 
Tematiserar man den djupgående kulturella och sociala förändring, vil-
ken äger rum under övergången vikingatid/tidig medeltid, som kristnande 
handlar det om ett samhälle där politiska, sociala, ekonomiska och religiö-
sa funktioner varit tätt sammanvävda med varandra men som gradvis bör-
jar förändras under stark påverkan av ideologiska influenser utifrån. Detta 
leder successivt till att de religiösa aktiviteterna specialiseras och utövas i 
institutionaliserade former. Jag vill dock inte se skeendet endast i det snäva 
maktlegitimeringsperspektiv, som Blomkvist gör, där ritualiserad tradition 
relativt okomplicerat avlöses av institutionaliserad religion. Jag menar allt-
så att man här måste problematisera fenomenet siðr vidare som mentalt fö-
reställningskomplex, studera vad som händer med de rådande sedvänjorna 
i mötet med de kristna tankesystemen. I detta sammanhang är det sanno-
likt felaktigt att uppfatta den kristna läran som något enhetligt, oföränder-
ligt fenomen som inledningsvis infiltrerar och därefter tränger undan alla 
gamla sedvänjor. Tvärtom har det visat sig att kristendomen, när den un-
der tidig medeltid spridits bland de germanska folken i Europa, förändrats 
vid mötet med en annan föreställningsvärld (Russel 1994; Johansen 1997, 
s. 27f ). De ”blandformer” som vi kan iaktta under vikingatid/tidigmedel-
tid, skall vi därför inte uppfatta som uttryck för mötet mellan två ofören-
liga motsatser utan som uttryck för två föreställningsvärldar under ömse-
sidig påverkan och transformering. Vi bör fokusera på det faktum att det 
som vi vill se som kristna resp. hedniska element faktiskt har existerat i ett 
och samma sociala och kulturella sammanhang och att det primära måste 
vara att studera denna unika, historiska kontext och hur de olika tankeele-
menten kan samverka inom den.3

Mitt syfte i det följande blir således att med det ovanstående som teore-
tisk utgångspunkt studera vad som händer med det som här kallats ”ritua-
liserad tradition” och dess sociala betydelse vid mötet med den kristna fö-
reställningsvärlden. Som redan nämnts, kommer jag att rikta mitt intresse 
mot det komplex av föreställningar och sedvänjor som har anknytning till 
omsorgen om de döda och dess transformationer under skedet senvikinga-
tid/tidig medeltid.
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I empiriskt avseende kommer min undersökning att forma sig till ett 
arkeologiskt närstudium av en speciell plats i Östergötland - Alvastra på 
sydsluttningen av berget Omberg vid Vätterns östsida. Att det till denna 
plats knutits föreställningar om döden, förfäderna och tillvaron efter det 
jordiska livet vittnar en rad anläggningar, som alltsedan början av 1900-ta-
let blivit föremål för upprepade arkeologiska undersökningar. Tillsammans 
spänner dessa över mycket stora tidsrymder, vilket jag kommer att närmare 
redogöra för i följande kapitel. Till dessa anläggningar kan vi räkna det på 
1140-talet grundade cistercienserklostret.

De tidigmedeltida landsbygdsklostren har inte haft någon särskilt 
framträdande plats i forskningen kring kristnandet i Skandinavien. Klos-
terfenomenet har som regel uppfattats som ett primärt forskningsobjekt 
i sig, inte som endast ett av flera element i en större kulturell process.4 

Överhuvudtaget har man i studiet av de monastiska institutionerna inte 
främst haft perspektivet riktat bakåt i tiden utan istället starkt betonat de-
ras innovativa karaktär. Som bärare av en kontinental, kristen kultur har 
de uppfattats som ett nytt och kreativt element i det tidigmedeltida sam-
hället, antingen som intellektuella bildningscentra eller som agrart-ekono-
miska, teknologiskt avancerade företag. 

Något undantag finns dock. Relationen kontinentalt klosterideal - nord-
isk tidigmedeltida verklighet har behandlats inom religionshistorisk forsk-
ning med särskild fokusering på förkristen, germansk gåvomentalitet i för-
hållande till klosterdonationerna (Parikh 1991). Inom den arkeologiska 
och konstvetenskapliga forskningen kring de tidigmedeltida landsbygds-
klostren har dock länge ett i huvudsak deskriptivt, arkitekturhistoriskt per-
spektiv varit dominerande.5 Elisabeth Regners avhandling från 2005 ”Den 
reformerade världen. Monastisk och materiell kultur i Alvastra kloster från 
medeltid till modern tid” bryter dock mot denna trend och utgör ett in-
tressant och vitaliserande bidrag till den svenska arkeologiska klosterforsk-
ningen.

Den vanliga uppfattningen om de nämnda klostren som ett fenomen 
som bryter med snarare än knyter an till äldre traditioner och samman-
hang kan beträffande klostret i Alvastra diskuteras redan utifrån tämli-
gen enkla och konkreta utgångspunkter. Det har ett läge som omedelbart 
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ger anledning till undran. Redan 1134 slog nämligen cistercienserordens 
generalkapitel fast angående lokaliseringen av nya kloster att dessa skulle 
uppföras ”in locis a conversatione hominum semotis” (på platser avlägsna 
från mänskligt umgänge) (Götlind, s. 35). Alvastra är dock beläget mitt 
i en central bygd i västra Östergötland, i det bördiga slättlandskapet vid 
Omberg och sjön Tåkern, och de många anläggningarna i området, flera 
med monumental karaktär, ger intrycket av en plats med speciell betydelse 
långt före klostrets tillkomst.

Flera av dessa anläggningar blev kända i början av 1900-talet genom 
arkeologen Otto Frödins banbrytande undersökningar i Alvastraområdet 
(Frödin 1919; Frödin 1920; Frödin 1921). Förutom själva klosteran-
läggningen kom lämningarna efter den säregna kyrkobyggnaden ”Sver-
kersgården”, daterad till tidig medeltid och belägen några hundra meter 
väster om klostret, att bli föremål för hans intresse. Nya arkeologiska un-
dersökningar, vilka företagits inom ramen för forskningsprojektet ”Det 
medeltida Alvastra” på 1990-talet, har i hög grad bidragit till att förändra 
kunskapsläget kring denna anläggning. Analysen av ”Sverkersgården” och 
den stora gravplats som knyter an till anläggningen bildar kärnan i den 
fortsatta framställningen. 

Det följande handlar i första hand om Alvastra under 1000-och 1100-ta-
len. Dessförinnan är det dock nödvändigt att översiktligt betrakta platsen i 
ett längre tidsperspektiv och rikta intresset mot dess allra äldsta historia.

ALvAstrA FÖrE Kristus
Alvastra är beläget i västra Östergötland invid den södra kanten av ber-
get Omberg. (Fig.2) Denna naturformation är en långsträckt urbergshorst, 
som åt väster gränsar mot Vättern, åt öster mot den bördiga slättbygden 
kring sjön Tåkern. Berget är ca en mil långt och har en största bredd av ca 
tre kilometer. Dess högsta höjd är 263,5 meter över havet. I historisk tid har 
Omberg sträckt sig över tre socknar, V.Tollstad, Väversunda samt Rogslösa. 
Etymologiskt betyder Omberg dimberget eller det dimhöljda berget. I folk-
tron framträder det som ett tillhåll för jättar och troll, alltså en plats för 
övernaturliga väsen (Kretz & Zachrisson 1998, s. 29f; Zachrisson 2003).
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Alvastrabygdens forntid och dess arkeologiska forskningshistoria har ny-
ligen blivit föremål för en intressant och innehållsrik studie av Hans Browall 
(Browall 2003). Det finns därför ingen anledning att här försöka åstadkom-
ma en liknande översikt. Vad jag däremot ämnar göra i detta kapitel är att 
rikta fokus mot berget Omberg och ställa frågan huruvida denna naturfor-
mation kan ha spelat en speciell roll i landskapet under förhistorisk tid.

Strax öster om den ovan nämnda ”Sverkersgården” på Ombergs södra 
sluttning undersökte arkeologen Otto Frödin år 1916 en lämning beståen-
de av större stenar, vilken efter att tidigare blivit söndersprängd också visat 
sig innehålla människoben. Uppenbarligen helt fångad av sin iver att knyta 
fornlämningarna i Alvastraområdet till händelser kring kung Sverker d ä 
och dennes våldsamma död på 1100-talet, tolkade Frödin den aktuella läm-
ningen som en tidigmedeltida avrättningsplats, där Sverkers mördare avrät-
tats (Frödin 1919, s. 5ff). Tämligen snart blev Frödins tolkning ifrågasatt 

Fig. 2. Flygbild över Omberg från söder. Foto: Pär Connelid.
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av samtida kollegor, som hävdade att det handlade om en stenåldersgrav 
(Arne 1923). Att det var denna senare tolkning som var den riktiga, visade 
sig slutligen vid en förnyad undersökning i början av 1980-talet (Janzon 
1984; se även Browall 2003, s. 39f ). Den omdiskuterade lämningen utgör 
sålunda resterna av en megalitgrav, en gånggrift, från mellanneolitisk tid. 
Denna lämning är speciell såtillvida att megalitgravar är mycket sällsynta 
öster om Vättern. Enligt Gunborg Janzon, som svarade för undersökning-
en på 1980-talet, finns det sannolikt ytterligare ett antal megalitgravar i 
närheten av den utgrävda (Janzon 1984, s. 364).

Redan under yngre stenålder har man således utnyttjat den södra slutt-
ningen av Omberg för uppförandet av monumentala gravkonstruktioner. 
Det framstår då som ganska givet att också rikta intresset mot den väl-
kända Alvastra pålbyggnad från ca 3000 f Kr, belägen endast två kilome-
ter från megalitgravarna och diskutera ett eventuellt samband mellan de 
bägge komplexen (Browall 2003, s. 41ff). Mats Malmer har framhållit att 
såväl megaliter som pålbyggnad kan ha haft samma funktion, nämligen 
att fungera som centrum i ett samhälle (Malmer 1984, s. 375). Även om 
de tillhör samma skede, behöver de emellertid inte ha existerat samtidigt 
utan kan ha avlöst varandra. Tolkade på detta sätt kan megalitgravarna 
och pålbyggnaden föras till den stora grupp av anläggningar med centrala 
funktioner, som uppträder under mellanneolitisk tid i Skandinavien och 
som kännetecknas av stor variation i de materiella uttrycken (Om dylika 
anläggningar se exempelvis Svensson 1991). För problematiken i denna 
text är det intressant att två exempel på sådana anläggningar, som tillika är 
unika i sitt landskap, har en nära rumslig anknytning till Omberg.

Till ett senare skede kan man föra tre fornborgar uppe på själva Omberg, 
även om det för närvarande inte finns någon närmare datering av dessa an-
läggningar.6 Den största av dessa är belägen på ”Hjässan”, det högsta parti-
et av Omberg. Den är ca 500 meter lång och har en största bredd av ca 200 
meter. 1,5 kilometer norr om Hjässans fornborg ligger nästa anläggning, 
som kallas ”Borggården”. Dess längd och bredd är ca 150 resp 70 meter. 
Den tredje av Ombergs fornborgar är belägen på det allra nordligaste par-
tiet av berget. Den brukar benämnas ”drottning Ommas borg” och är den 
minsta av de tre, ca 100 meter lång och 35 meter bred. (Fig. 3)
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Alla tre anläggningarna har den för fornborgar karakteristiska konstruk-
tionen. De begränsas till stora delar av naturliga höga branter samt åt öv-
riga håll av låga stenmurar. ”Borggården” har i sydväst dubbla murar och 
i nordost en förborgskonstruktion. Även den nordligaste fornborgen har 
dubbla murar mot öster och söder. Av Ombergs tre fornborgar har endast 
Hjässaborgen blivit föremål för arkeologisk undersökning. 1911 kunde 
Bror Schnittger konstatera att denna anläggning innehöll ett kulturlager, 
sannolikt från äldre järnålder (Browall 2003, s. 124). Äldre uppgifter tyder 
på att även ”Drottning Ommas borg” innehållit kulturlager (a.a., s. 126).

Byggandet av fornborgar anses allmänt vara kännetecknande för ske-
det romersk järnålder/folkvandringstid. Nu är termen fornborg emellertid 
inte en beteckning på något specifikt historiskt fenomen utan snarare ett 

Fig. 3. Flygbild över ”Drottning Ommas borg”, en av Ombergs tre fornbor-
gar. Foto: Jan norrman.
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samlingsnamn för en grupp inhägnade platser från förhistorisk tid, som 
uppträder i ett stort antal kronologiska, funktionella och topografiska va-
rianter.7 I brist på daterande material vill jag dock föreslå det ovan nämnda 
skedet som en möjlig kronologisk ram för Ombergs tre fornborgar fram-
för allt med utgångspunkt i deras ”typiska” drag vad gäller läge och kon-
struktion.

Oftast har man tolkat merparten av fornborgarna i Sverige som försvars-
anläggningar utifrån grundtanken att ett inhägnat höjdläge alltid ger en 
försvarare en fördel gentemot en angripare. Det har dock alltid förekom-
mit andra tolkningar av religiös och social karaktär och i den allra senaste 
forskningen har särskilt den religiösa dimensionen fått en framträdande 
roll. Michael Olausson har framhållit murens funktion att innesluta sna-
rare än att skydda, dvs. innesluta ett rituellt rum som avskilts från ett ut-
anförliggande icke-rituellt (Olausson 1995, s. 41ff). Också fornborgens 
roll som centralplats har påtalats i senare tids forskning och i det avseendet 
innehåller Östergötland flera intressanta exempel. På Vikbolandet i öst-
ra Östergötland har Ann-Lili Nielsen uppmärksammat två anläggningar, 
Gullborg och Boberget, som ”ligger mitt i en öppen jordbruksbygd i manifes-
ta lägen på berg” och som daterats till romersk järnålder och folkvandrings-
tid (Nielsen 1996a, s. 86). Äldre undersökningar har visat att olika centrala 
funktioner varit knutna till dessa platser - handel, hantverk och sanno-
likt även kult. Möjligen tyder kulturlagret i Hjässans stora fornborg på 
Omberg att vi här kan ha en samtidig parallell till Gullborg och Boberget 
på Vikbolandet.

Det går alltså ännu endast hypotetiskt att knyta Ombergs fornborgar till 
romersk järnålder/folkvandringstid. Detta skede har dock avsatt fler och 
mera väldaterade spår invid berget. I området kring den ovan nämnda, ti-
digmedeltida kyrkogrunden ”Sverkersgården” påträffades vid de undersök-
ningar, som företogs inom ramen för projektet ”Det medeltida Alvastra” 
åren 1992-96, ett omfattande kulturlager från äldre järnålder. (Fig. 4) Sex 
14C-dateringar från detta lager fördelar sig inom tidsintervallet 87 - 635 
AD. Undersökningarna var begränsade i yta och någon tolkning av den be-
byggelse, som avsatt kulturlagret är för närvarande inte möjlig att göra. En 
analys av det osteologiska materialet vad gäller generell artfördelning och 
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förekomst av slaktavfall visade dock att detta inte avviker från ett ”normalt 
landsbygdsmönster” (Vretemark 1993).

Ca åttahundra meter öster om Alvastra klosterruin låg en fram till se-
nare delen av 1800-talet ännu intakt grusås, kallad ”Smörkullen”. Enligt 
en reseberättelse från 1873 fanns här ett större antal synliga låga kullar, 
runda stensättningar samt bautastenar (Observationerna från 1873 citera-
de i Borgström 1973, s. 3). Från slutet av 1880-talet började ”Smörkullen” 
att utnyttjas som grustäkt och kom därmed successivt att schaktas bort. 
Relativt snart efter det att dessa arbeten inletts påträffades en stor mängd 
gravar från förhistorisk tid och mellan åren 1900 till 1922 utfördes en lång 
följd av arkeologiska undersökningar i ”Smörkullen”.8 Området visade sig 

Fig. 4. 1995 års undersökning öster om ”sverkersgården”. i bakgrunden ses 
kryptkyrkans östvägg. i profilväggens nedre del framträder det mörkare 
kulturlager som givit 14C-dateringar från äldre järnålder. Den runda mörk-
färgningen i bildens mitt är en grop med gjuteriavfall, daterad till vendel/
äldre vikingatid. Foto: Lars Ersgård.
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innehålla såväl skelettgravar som brandgravar från skedet ca 150 f.Kr – 260 
e.Kr (Browall 2003, s. 97). Gravfältet vid Smörkullen, där i synnerhet ske-
lettgravarna givit ett rikt fyndmaterial, utgör ett av landets största från 
äldre järnålder. Det totala antalet anläggningar har uppskattats till ca sju-
hundra (Borgström 1973, s. 19f ).

Några hundra meter norr om Smörkullen finns ytterligare ett gravfält 
bestående av runda och tresidiga stensättningar. Detta är till skillnad från 
Smörkullen bevarat och ännu inte undersökt men har antagits vara från 
samma tid, dvs. äldre järnålder (Browall 2003, s. 92).

Den äldre järnåldern tycks alltså ha avsatt relativt omfattande och varie-
rade spår invid och på berget Omberg. Som framgått finner vi här boplats, 
gravfält och fornborg i ett nära rumsligt och kronologiskt sammanhang, 
dock med viss reservation för den fortfarande osäkra dateringen av forn-
borgarna. Karaktären av detta anläggningskomplex ger anledning att tro 
att Omberg fungerat som ett centrum, kanske med både religiösa och po-
litiska funktioner, för bygden runt sjön Tåkern under romersk järnålder/
folkvandringstid, ett område som man antagit varit organiserat som ett 
”stensträngslandskap” (Broberg 1990, s. 19f ). Möjligen har de vägbankar 
från järnålder, som iakttagits i Brodalen öster om Alvastra, utgjort förbin-
delseleder mellan detta landskap och Omberg (Browall 1997, s. 262).

Det är uppenbart att det under folkvandringstid/vendeltid sker en ge-
nomgripande förändring av kulturlandskapet i Östergötland även om fors-
karna inte är helt eniga om när denna äger rum.9 Stensträngskomplexen av-
vecklas och ett nytt mönster av centralplatser börjar ta form (Broberg 1990; 
Nielsen 1996). Huruvida Omberg förlorat en förmodad, tidigare funktion 
som en central plats i landskapet under detta skede är oklart. Några läm-
ningar från yngre järnålder av samma manifesta karaktär som de som före-
kommer under äldre järnålder har hittills inte påträffats på berget. 

Vid de ovan nämnda undersökningarna, som företogs inom ramen för 
projektet ”Det medeltida Alvastra”, undersöktes år 1995 en verkstadsplats 
från sannolikt sen vendeltid/äldre vikingatid omedelbart öster om bygg-
nadslämningen ”Sverkersgården”. Fynden härifrån bestod av en lerfordrad 
grop, degelfragment och slagg, vilka indikerar någon form av gjuteriverk-
samhet. (Fig. 4) Två 14C-prover ligger inom tidsintervallet 610-880 AD. 
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Med all sannolikhet kan denna anläggning sättas i samband med de fynd 
från yngre järnålder som kom i dagen vid Otto Frödins grävningar vid 
”Sverkersgården” 1916-21. Detta fyndmaterial innehåller några föremål 
med vendeltida och vikingatida dateringar såsom två likarmade brons-
spännen och ett ringspänne. Frödin nämner även kortfattat upptäckten 
av ett sönderplöjt gravröse med tillhörande brandlager på den åkerterass, 
som är belägen strax nedanför Sverkersgårdens markerade terass. Denna 
anläggning, som sannolikt varit en rund stensättning ca 8-10 meter i dia-
meter, daterar han till yngre järnålder ( Frödin 1919, s. 96; se även Browall 
2003, s. 116).

Sammantagna indikerar dessa fåtaliga lämningar från yngre järnålder en 
ytmässigt begränsad bebyggelse i området vid Sverkersgården från sanno-
likt vendeltid/äldre vikingatid. Det kan förmodligen röra sig om en ensam 
gårdsanläggning, eventuellt med ett intilliggande gravfält. Utifrån det idag 
existerande källmaterialet är det för närvarande inte möjligt att uttala sig 
om vilka ytterligare funktioner denna bebyggelse kan ha haft.

*

Denna översiktliga granskning av situationen vid Omberg och Alvastra 
under förhistorisk tid har kunnat visa att området under åtminstone två 
välavgränsade skeden haft en särskild roll i landskapet. Mellanneolitikum 
och äldre järnålder har kvarlämnat påtagliga monument i sten som varit 
synliga ovan mark långt in i modern tid. På grund av monumentens ma-
nifesta karaktär kan man förmoda att platsen under dessa skeden kan ha 
utgjort någon form av centrum för ett större område.

Arkeologisk forskning har tidigare ofta tenderat att betrakta var tids mo-
nument och artefakter som betydelsefulla endast under sitt resp skede. 
Numera råder emellertid en växande insikt om det som den engelske arke-
ologen Richard Bradley kallat ”the afterlife of monuments” (Bradley 1993). 
Monument uppförs, användes, går ur bruk men de kan åter tas i bruk, de-
ras symboliska innehåll kan omdefinieras, de kan få en förändrad funktion 
i nya historiska sammanhang. Om monumenten vid Omberg från stenål-
der och äldre järnålder helt glömts bort under andra skeden av förhistorien 
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och platsen då också förlorat sitt speciella symboliska innehåll är osäkert och 
kanske inte särskilt sannolikt. Tvärtom kan berget Omberg som naturfor-
mation hela tiden ha haft en särskild symbolisk betydelse i landskapet och 
föreställningar om en överjordisk tillvaro kan ha varit knutna hit. Det finns 
sålunda anledning att hålla med Hans Browall när han talar om Omberg 
som ”östgötarnas heliga berg” (Browall 2003, s. 136). En dylik religiös sym-
bolik kring berg förekommer för övrigt i många kulturer, där dessa natur-
formationer uppfattas som heliga och tabubelagda platser. Berget Olympos 
som var gudarnas boning i antikens Grekland och prärieindianernas heliga 
berg i Nordamerika, där förfäderna var begravda, är några exempel.

Den ursprungliga betydelsen av de monumentala anläggningarna på 
Omberg kan sålunda ha försjunkit i glömska. Inte desto mindre kan dessa 
under efterföljande skeden ha fortsatt att vara aktiva, symboliska element i 
nya föreställningskomplex kring berget. De neolitiska megalitgravarna och 
gravfältet och fornborgarna från äldre järnålder skall vi därför inte uppfatta 
som separata kronologiska skikt utan som samverkande delar av en mental 
helhet, vilka av olika tider tillfogats berget och som bidragit till att trans-
formera denna helhet. 

Nästa skede då man åter börjar uppföra monumentala anläggningar 
på Omberg är tidig medeltid och intressant nog sker detta i mycket nära 
rumslig anknytning till de äldre monumenten. Vi skall nu mera ingående 
studera vad som händer på Omberg under detta skede.

DEn stOrA GrAvPLAtsEn
OttO FrÖDins unDErsÖKninGAr

När Otto Frödin på 1910-talet undersökte lämningarna efter den lilla 
kryptkyrkan, av honom benämnd ”Sverkersgården”, vilken kommer att 
behandlas mera utförligt i nästa kapitel, noterade han att det fanns en stor 
mängd skelettgravar såväl utanför som innanför kyrkans murar (Frödin 
1919; Frödin 1920; Frödin 1921). Han såg också att flera av gravarna var 
äldre än kyrkan eftersom dessa var störda av byggnadens grundmurar. 

”Sverkersgården” är belägen i den östra delen av ett välavgränsat, platå-
liknande område på Ombergs sydsluttning, ca tvåhundra meter långt och 
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åttio meter brett. (Fig. 5) I den västra delen av denna platå lät Frödin grä-
va några långsmala schakt - två med riktning nord-syd, ett med riktning 
öst-väst samt ett med riktning sydväst-nordost - och registrerade där läget 
för påträffade skelettgravar (Frödin, 1921, s. 10). Som framgår av schakt-
planen har Frödin uppenbarligen lyckats avgränsa området med skelett-
gravar även om han själv i sina redogörelser för undersökningarna inte 
närmare kommenterar detta. (Fig. 6) Förbinder man de punkter i Frödins 
sökschakt där gravmarkeringarna upphör, avtecknar sig en rektangulär yta 
väster om ”Sverkersgården”, ca 95 meter bred och 35 meter lång. Denna 
yta skulle således sannolikt kunna utgöra gravplatsens utsträckning.

Frödin tolkade området som ett kristet gravfält från 1000-talet. Han 
observerade att den förhärskande gravriktningen var öst-västlig samt att 
gravarna saknade föremål. Viktiga för dateringen av gravarna var fynden 

Fig. 5. Flygbild över området kring ”sverkersgården”. Det röda tegeltaket 
markerar läget för kryptkyrkan. Den tidigmedeltida gravplatsen är belägen 
på platån till vänster om kyrkan. Foto: Pär Connelid.
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Fig. 6. Översiktsplan över Otto Frödins undersökningar vid ”sverkersgården” 1916-
21. Den ljusa rektangulära ytan markerar gravplatsens hypotetiska utbredning. ren-
ritning: Franciska sieurin-Lönnqvist.



43

av några ornerade stenhällar till s k eskilstunakistor (Frödin 1919, s. 13ff). 
Dessa gravmonument, som kommer att ägnas ett eget kapitel längre fram i 
denna text, brukar generellt dateras till andra hälften av 1000-talet. Frödin 
menade vidare att detta gravfält tillhört en gård eller by, som varit belägen 
på den ovan nämnda platån. Denna bebyggelse kunde enligt Frödin iden-
tifieras som ”Sverkersättens” stamgård och ingick sålunda i donationen till 
cistercienserna på 1140-talet då Alvastra kloster etablerades.

Frödins tolkning av platsen och framför allt funktionen av själva 
”Sverkersgården” har blivit mycket omdiskuterad och flera alternativa upp-
fattningar har presenterats, vilka kommer att närmare beröras i följande 
kapitel. Diskussionen har hela tiden fått utgå från Frödins iakttagelser i 
slutet av 1910-talet, vilka dock lämnade flera viktiga frågor obesvarade. 
Eftersom tolkningen av området kring ”Sverkersgården” är av avgörande 
betydelse för förståelsen av den tidigmedeltida situationen vid Alvastra, 
blev det en naturlig uppgift för projektet ”Det medeltida Alvastra” i början 
av 1990-talet att med hjälp av nya riktade undersökningar söka föra dis-
kussionen kring områdets funktion vidare på några centrala punkter.

1990-tALEts unDErsÖKninGAr

En viktig fråga gällde förekomsten av en bosättning på platsen samtida 
med gravfältet och ”Sverkersgården”. Ingick dessa i ett större topografiskt 
sammanhang tillsammans med en tidigmedeltida gårds-eller bybebyg-
gelse? Tre mindre undersökningar företogs utanför gravfältsområdet, två 
nordväst om ”Sverkersgården” (schakt 1 och 2, 1992, 1995) samt en ome-
delbart öster denna (schakt 4, 1995). (Fig. 7) I schakt 1 och 4 fanns det 
kulturlager med dateringar från äldre järnålder, vilket omtalades i föregå-
ende kapitel. Öster om ”Sverkersgården” påträffades gjuteriverkstaden från 
äldre vikingatid. Däremot fanns inga spår av bebyggelse eller fynd från ti-
dig medeltid. Det kulturlager av ”betydande mäktighet”, som Otto Frödin 
hänvisar till i sin undersökningsredogörelse och som han tolkar som spå-
ren efter en tidigmedeltida bosättning samtida med byggnadslämningen 
”Sverkersgården”, är med all sannolikhet detsamma som påträffades vid 
1990-talets undersökningar och sålunda av äldre datum än tidig medel-
tid (Frödin 1919, s. 18f ). (Fig. 4) Det bör nämnas i detta sammanhang 
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att moderna undersökningar av tidigmedeltida gårdsbebyggelse i västra 
Östergötland, såsom i Klosterstad och Bjälbo, alla givit fynd av den karak-
teristiska östersjökeramiken (Hedvall 1999-2003; Hedvall 2003, s. 113; 
Moström 1997, s. 8ff). Denna keramik saknas helt i fyndmaterialet från 
området vid ”Sverkersgården”. Hade det här funnits en storgårdsbebyg-
gelse från tidig medeltid borde sålunda denna ha givit sig tillkänna genom 
fynd av nämnda keramik.

Fig. 7. Översiktsplan över arkeologiska undersökningar vid ”sverkersgår-
den” företagna inom ramen för projektet ”Det medeltida Alvastra” åren 
1992-95. renritning: Franciska sieurin-Lönnqvist.
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Även om 1990-talets undersökningar är begränsade till ytan tyder inget 
på att någon dylik bebyggelse funnits på någon annan plats i området. För 
detta talar även en fosfatkartering, som gjordes på platsen 1992 och som 
visade höga värden endast intill samt öster och norr om ”Sverkersgården”, 
värden som bör kunna knytas till lämningarna från äldre och yngre järnål-
der. Slutsatsen av 1990-talets undersökningar blir alltså att dessa inte givit 
något stöd för uppfattningen att gravfältet och ”Sverkersgården” ingått i 
någon tidigmedeltida gårds-eller bybebyggelse.

En annan central fråga gällde själva gravfältets karaktär. Att det hand-
lade om en stor yta med gravar där de döda gravlagts enligt kristna sedvän-
jor var tämligen uppenbart efter Frödins undersökningar. Men när hade 
gravfältet anlagts, fanns det kontinuitet på platsen tillbaka i förhistorisk 
tid, hur långt fram i tiden hade gravfältet använts? Var det frågan om ett 
alltigenom kristet gravskick?

1994 upptogs schakt 3, 5x5 meter i yta, på en plats, som bedömdes 
vara mitten av gravfältsområdet. (Fig 7 och 9) På denna yta påträffades 
lämningar efter fyrtiosex gravlagda individer, av vilka tjugosex utgjordes 
av intakta skelett ”in situ”, resten av omrörda ben (Arcini 1999a). Detta 
tyder på en hög gravtäthet, närmare bestämt ca 1,8 gravar per kvadratme-
ter. Som tidigare nämnts kunde gravfältsytan enligt Frödins observationer 
uppskattas till 95x35 meter även om avgränsningen åt öster på schaktpla-
nen var något osäker. 

1995 års undersökning visade dock att inga gravar fanns öster om 
”Sverkersgården” varför man bör kunna räkna med nämnda yta, alltså ca 
3325 kvadratmeter. Med den ovan angivna gravtätheten skulle detta kunna 
innebära att nästan sextusen individer gravlagts i området. Att platsen skul-
le ha rymt ett så stort antal gravar kan dock diskuteras. Det är inte uteslu-
tet att gravtätheten kan ha varierat avsevärt mellan olika delar av gravfältet. 
Frödins dokumentationsmaterial är svårt att värdera i detta sammanhang. 
Han redovisar ett fyrtiotal gravar utanför, under och inne i ”Sverkersgården” 
samt ett nittiotal i de långsmala sökschakten över gravfältet (Frödin 1921, 
s. 10). Visserligen förefaller gravarna ligga något glesare i området kring 
kryptkyrkan än i 1994 års schakt men en fullständig sammanställning över 
samtliga gravar vid ”Sverkersgården” saknas. Inga uppgifter om omrörda 
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gravar finns heller bevarade varför det är tämligen meningslöst att uttala 
sig om gravtätheten i området kring ”Sverkersgården”. Tillsvidare kan vi 
sålunda, med utgångspunkt i iakttagelserna i 1994 års schakt, endast slå 
fast att det högsta möjliga antalet gravar i området knappast bör vara större 
än knappt sextusen. Gravantalet måste emellertid för att rätt kunna värde-
ras ställas i relation till gravfältets förmodade användningstid.

Fig. 8. Plan över påträffade gravar ”in situ” i schakt 3 vid ”sverkersgården” 
1994. renritning: Franciska sieurin-Lönnqvist.
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Otto Frödin daterade, som ovan nämnts, gravarna vid ”Sverkersgården” 
till 1000-talet. 1994 års undersökning kunde delvis bekräfta detta även om 
daterande fynd i anslutning till gravarna var mycket få. Två tyska 1000-
talsmynt påträffades i fyllningen till lika många gravar. Det ena var präglat 
för greve Herman i Emden, 1020-51, det andra för Henrik III i Speyer, 
1039-56.10 Mynten låg i omrörd jord tillsammans med ben från störda 
gravar och bör kunna uppfattas som s k ”Charonsmynt” eller ”färdmynt”, 
dvs föremål som deponerats samtidigt som begravningar ägt rum. 

14C-dateringar har gjorts på människoben från nio av de undersökta 
gravarna.11 Det normala är att denna metod ger mycket långa tidsintervall 
vad gäller material från 1000-och 1100-talen och de nio dateringarna var 
härvidlag inget undantag. Tabell 1 visar de kalibrerade 14C-värdena från 
de aktuella gravarna.

Fig. 9. Foto från undersökningen av schakt 3 år 1994. i schaktet Ann-Lili niel-
sen och Anna Bergman. i bakgrunden ”sverkersgården”. Foto: Lars Ersgård.
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Som framgår spänner de flesta av dateringarna över etthundrafemtio år 
eller mera med början i första hälften av 1000-talet. Endast en av gravar-
na, grav 6, avviker från detta mönster. Tillsammans täcker de tidsrummet 
1010-1295 räknat med säkerheten av 1 sigma. Med 2 sigmas säkerhet blir 
det totala tidsspannet 504 år. Flera av de daterade gravarna ligger mycket 
nära varandra i tid. En statistisk sammanvägning har gjorts av fyra av dessa 
gravar utifrån utgångspunkten att deras 14C-värden kan betraktas som fyra 
mätningar av samma prov. De resultat man då får är 1045-1170 (1 sigma) 
resp. 1040-1210 (2 sigma).

 Det daterade materialet från 1994 års undersökning indikerar sålunda 
att det handlar om en gravplats från i första hand 1000-och 1100-talen. 
Enstaka begravningar kan ha skett även under 1200-talet men uppenbarli-
gen inte under senare delen av medeltiden. De båda silvermynten är svåra att 
värdera i sammanhanget eftersom mynt från detta skede generellt kan vara i 
cirkulation under lång tid. De ger i varje fall tpq-dateringar för de två gravar, 
i vilka de deponerats. Dessa måste sålunda ha anlagts efter 1020 resp. 1039. 

Förutsätter vi att resultaten från 1994 års undersökning är represen-
tativa för hela området bör det vara frågan om en begravningsplats med 
en förhållandevis kort användningstid men där gravläggningsintensiteten 

Prov nr. Kontext Cal AD, 1 sigma Cal AD, 2 sigma
Lu-3836: 960±70BP Grav 1 1014-1168 972-1230
Lu-3837: 830±60BP Grav 6 1168-1278 1041-1291
LuA-3838: 810±120BP Grav 10 1052-1085, 1121- 1004-1403  
  1139, 1156-1295
Lu-3839: 960±80BP Grav 14 1011-1177 898-1256
Lu-3840: 900±55BP Grav 17 1039-1220 1019-1275
Lu-3842: 910±55BP Grav 21 1034-1216 1016-1257
Lu-3843: 910±55Bp Omrörda ben 1034-1216 1016-1257  
 under Grav 21
LuA-3844: 870±120BP Grav 22 1025-1282 966-1386
Lu-3845: 930±55BP Grav 23 1027-1187 1010-1230

tabell 1. 14C-dateringar på benmaterial från ”sverkersgårdens” gravplats.



49

under denna tid varit mycket hög. Eftersom jag avvisat Frödins antagande 
att gravplatsen tillhört en gårds-eller bybebyggelse, blir då den avgörande 
frågan vilket socialt sammanhang denna ingått i. Vi kan göra oss en viss 
föreställning om storleken på den befolkning, som producerat gravarna 
vid ”Sverkersgården” genom att använda en vedertagen formel för popu-
lationsberäkning utifrån gravantal (se Randsborg 1980, s. 80). Det totala 
antalet gravar multipliceras med en uppskattad medellivslängd för de grav-
lagda. Det då erhållna talet divideras med brukningstiden för gravplatsen, 
vilket ger populationstalet. Om vi till en början utgår från det högsta möj-
liga antalet gravar, som jag ovan angivit, och den maximala bruknings-
tid som 14C-dateringarna indikerar, kan vi alltså räkna med 5985 anlägg-
ningar och ca tvåhundra år. Vad gäller den genomsnittliga livslängden på 
de gravlagda individerna har jag uppskattat denna till fyrtiofem år vilket 
är högre än vad man normalt brukar göra i medeltida sammanhang. Som 
Peter Carelli nyligen hävdat, finns det dock skäl för att anta en högre med-
ellivslängd under tidig medeltid än vad man tidigare gjort. Han stöder 
sig i detta sammanhang på Caroline Arcinis omfattande undersökning av 
det humanosteologiska materialet från kyrkogårdarna i det tidigmedeltida 
Lund (Carelli 2000(2001), s. 62).

tabell 2. Hypotetiska altenativa populationstal be-
räknade på de tidigmedeltida gravarna vid ”sver-
kersgården”. Beräkningarna har gjorts utifrån olika 
gravantal (siffror i fet stil i den övre horisontella ra-
den), brukningstider (siffror i fet stil i den vänstra 
vertikala raden) samt en genomsnittlig livslängd för 
de gravlagda om fyrtiofem år.

 Antal år  Antal gravar
  2000 3000 4000 5000
 50 1800 2700 3600 4500
 100 900 1350 1800 2250
 150 600 900 1200 1500
 200 450 675 900 1125
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Med dessa utgångspunkter skulle vi enligt ovan nämnda formel få en 
population på 1346 personer. Vi måste dock räkna med betydande osäker-
hetsmarginaler för såväl gravantal som brukningstid. Som ovan nämnts, 
kan vi inte förutsätta att gravtätheten varit lika stor över hela ytan med 
gravar som i 1994 års schakt. Inte heller kan vi ta för givet att 14C-date-
ringarnas intervall visar den exakta brukningstiden för gravplatsen. För att 
visa variationsmöjligheterna har jag i tabell 2 angivit ett antal populations-
tal, beräknade utifrån andra gravmängder och andra brukningstider. Som 
framgår skiftar dessa högst avsevärt beroende vilket gravantal och vilken 
brukningstid man väljer. Det kan dock noteras att även med endast två-
tusen gravar anlagda under tvåhundra års tid får vi en förhållandevis stor 
befolkning, fyrahundrafemtio personer, vilket bör ha varit mer än vad som 
kunnat rymmas såväl på en gård som i en ordinär by. 

För att få ett vidare perspektiv på ovan nämnda siffror kan det vara in-
tressant att ställa dem mot de tidigaste tillförlitliga uppgifterna om be-
folkningsmängden i denna del av Östergötland. För detta syfte har jag 
utnyttjat de beräkningar av Sveriges folkmängd sedan 1500-talet, som ny-
ligen presenterats av historikern Lennart Palm (Palm 2000, s. 370ff). I 
tabell 3 redovisas, med utgångspunkt i Palms resultat, folkmängden för 
åren 1571, 1620 samt 1699 i V. Tollstad, den socken i vilken Alvastra är 
beläget, samt de fyra angränsande socknarna Heda, Rogslösa, Väversunda 
och Örberga. Som framgår hade V. Tollstad 221 invånare år 1571. De när-
liggande socknarna hade vid samma tid 207, 221, 89 resp. 197 invånare. 
Det är först kring 1700 som socknarna kring Omberg kommer upp i en 
folkmängd motsvarande det lägsta populationstalet i tabell 2. Man borde 
därmed kunna förutsätta att den befolkning, som anlagt de tidigmedeltida 
gravarna vid ”Sverkersgården”, ha varit avsevärt mycket större än invånar-
antalet i en ordinär kyrksocken på 1500-talet även om vi utgår från det 
ovan angivna lägsta populationstalet fyrahundrafemtio personer. 

Vilket av populationstalen i tabell 2 som kommer sanningen närmast 
är givetvis omöjligt att avgöra. Jag har emellertid argumenterat på följande 
sätt. Trots osäkerhetsmarginalerna menar jag att det finns stöd i det date-
rande materialet för att förlägga gravplatsens huvudsakliga brukningstid 
från första hälften av 1000-talet till 1100-talets senare del, dvs en ungefärlig 
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tidsrymd av 175-180 år. Förutsätter vi samtidigt att gravtätheten inte va-
rit lika stor över hela gravområdet som i 1994 års schakt och istället gör 
en försiktig uppskattning av det totala antalet gravar till högst tretusen, 
hamnar vi på befolkningstalet 750-770 personer. Vad en dylik tolkning 
betyder i ett vidare historiskt sammanhang skall jag diskutera längre fram 
i denna text. Här skall jag emellertid först nämna något om gravskicket på 
den stora gravplatsen.

 De år 1994 undersökta gravarna uppvisar alla kristna drag, ett resultat 
som stämmer väl överens med Otto Frödins iakttagelser från 1910-talet. 
Med undantag för de två silvermynten förekommer inga regelrätta gravgå-
vor. Personliga tillhörigheter i form av en järnkniv påträffades i två gravar. 
De döda hade vidare gravlagts med armarna antingen raka utmed sidorna 
eller över skötet. Kistbegravningar kunde konstateras i flera fall. 

 Vad gäller gravriktningen kunde två kategorier tydligt urskiljas. I den ena 
låg gravarna orienterade i princip exakt i V-O, i den andra i VSV-ONO. En 
majoritet av de undersökta, intakta gravarna tillhörde den första kategorin, 
således med orientering i V-O. Att de båda gravriktningarna inte represen-
terar två olika kronologiska skikt visar grav nr 14. (Fig. 8) Denna grav, som 
är orienterad i VSV-ONO, skär en annan grav med orientering i V-O. Grav 
14 har därefter störts av en grav med samma orientering, alltså V-O. Detta 
fenomen, som kunde observeras på en begränsad yta i gravområdets mitt, 
skulle man kanske vilja förklara som enbart en konsekvens av tillfälligheters 
spel. På medeltida kyrkogårdar kan ju faktiskt gravorienteringen ofta va-

 1571 1620 1699
Heda 207 278 449
Rogslösa 221 287 438
V. Tollstad 221 292 461
Väversunda 89 107 145
Örberga 197 263 421

tabell 3. Beräknad och statistisk folkmängd 
i fem socknar i västra Östergötland för åren 
1571, 1620 och 1699. (efter Palm 2000)
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riera med smärre avvikelser från den exakta väst-östlinjen. Nu är det emel-
lertid möjligt att återfinna samma mönster med samma två gravriktningar 
i det av Otto Frödin undersökta området i och kring lämningarna av den 
lilla kryptkyrkan ”Sverkersgården”. (Fig.6) Detta område har som ovan 
nämnts utgjort den östligaste delen av gravområdet. Även här var sålunda 
en majoritet av gravarna orienterade i V-O och ett mindre antal i VSV-
ONO. Man bör alltså kunna hävda att detta är generellt mönster för en 
större del av gravområdet. En begränsad del av de gravlagda har systema-
tiskt orienterats på ett annorlunda sätt än de övriga. Frågan är då vad man 
har orienterat gravarna efter. Det vanliga på medeltida kyrkogårdar är att 
den befintliga kyrkobyggnaden utgjort riktlinjen för gravarna och ju när-
mare dessa befunnit sig kyrkan desto mera exakt i V-O har de legat orien-
terade.12 Något dylikt förhållande kan dock knappast ha varit aktuellt på 
gravplatsen invid ”Sverkersgården”, eftersom det då borde ha funnits en 
betydligt större variation i gravriktningarna mellan gravområdets centrum 
och dess utkanter. Något annat måste sålunda ha varit vägledande och en 
alternativ förklaring skulle kunna vara att man använt sig av ett av natu-
rens egna riktmärken, nämligen solen. På vissa förhistoriska gravfält har 
man kunnat observera ett samband mellan gravarnas riktning och solens 
läge vid uppgång alt. nedgång och därmed kunnat bestämma tidpunkt på 
året när gravläggningen ägt rum (Randsborg 1986). Ett sådant exempel är 
gravfälten på Birka. Överfört på gravplatsen vid Sverkersgården skulle ett 
dylikt samband innebära att gravarna orienterade i VSV-ONO anlagts på 
sommaren och de övriga på hösten resp. våren. Jag förutsätter då att de 
döda gravlagts med ansiktet mot soluppgången. Detta skulle alltså kunna 
vara en tänkbar förklaring till variationen i gravriktning men man kan 
givetvis inte utesluta att det funnits helt andra företeelser i området som 
man orienterat gravarna efter. Det viktiga i detta sammanhang är att varia-
tionen, som verkar vara något generellt för hela gravplatsen, indikerar två 
skilda sedvänjor i ett för övrigt tämligen likartat gravskick.

Angående gravskicket skall också nämnas att av de gravlagda i 1994 års 
schakt var andelen kvinnor nästan lika stor som andelen män (5 resp. 7 
bestämbara skelett) (Arcini 1999a). Flera av de undersökta anläggningarna 
utgjordes av barngravar. Utifrån detta material tyder därmed inget på att 
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det funnits någon uppdelning efter kön på gravområdet, dvs förekomsten 
av en sydlig manssida och en nordlig kvinnosida - ett mönster som an-
nars visat sig vara relativt vanligt på tidigmedeltida kyrkogårdar i Sverige 
(Vretemark 1992).

Summerar vi nu det ovanstående är omfattningen av gravplatsen det 
kanske mest iögonfallande draget. Den har av allt att döma anlagts på 
1000-talet och varit i bruk en förhållandevis kort tid, sannolikt inte mer än 
150 till 200 år. Under denna tid har gravläggningsaktiviteten varit mycket 
intensiv, vilket resulterat i en hög gravtäthet. Gravskicket har påtagliga 
kristna drag men variationen vad gäller gravarnas orientering kan tyda på 
delvis skilda sedvänjor i gravritualen.

Ingen profan bebyggelse, samtida med gravplatsen, har hittills kunnat 
beläggas i området. Samtidigt kunde vi konstatera att gravarnas antal, sett 
i relation till gravplatsens förmodade användningstid, svarade mot en po-
pulation på mellan 700-800 individer. Här handlar det knappast om be-
folkningen i en enda by, långt mindre en enda gård. Vi måste tänka oss 
ett helt annat geografiskt sammanhang, som ”Sverkersgårdens” gravplats 
fungerat i.

Som ovan nämnts ger såväl gravsedvänjor som gravområdets allmänna 
strukturella karaktär ett kristet intryck. Någon primär kyrkobyggnad har 
inte påträffats i området men samtidigt är de undersökta ytorna så be-
gränsade att vi inte kan utesluta existensen av en sådan byggnad. Möjligen 
handlar det sålunda om en mycket tidig, kristen kyrkogård från 1000-ta-
let, kanske den allra tidigaste i regionen. Men varför har den fått en sådan 
omfattning och varför har den anlagts just på denna plats? Det som hittills 
uppfattats som det ”normala mönstret” i kristnandets Sverige är att jordan-
det av de döda upphör på de äldre gårdsgravfälten från yngre järnålder för 
att förläggas till tidiga kristna kyrkogårdar invid kultbyggnader i trä, vilka 
senare blir sockenkyrkor.13 ”Sverkersgårdens” stora gravområde med sitt 
manifesta höjdläge på Ombergs sluttning förefaller emellertid vara något 
helt annat än Tåkernsbygdens medeltida sockencentra, vilka alla är belägna 
nere på slätten. Innan vi diskuterar de överväganden som givit den stora 
gravplatsen detta läge i det östgötska landskapet skall vi först betrakta den 
i ett mera generellt historiskt sammanhang.
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DE HistOrisKA sAmmAnHAnGEn

Skall man skapa en historisk kontext kring den stora gravplatsen på Omberg 
kan man till att börja med konstatera att den uppstår i sannolikt ett av de i 
socialt och kulturellt avseende mest dynamiska områdena i Götalandskapen 
under äldre medeltid. Använder vi förekomsten av romanska stenkyrkor 
som ett mått på detta kan vi se att sådana byggnader uppvisar en stark kon-
centration till den västra delen av Östergötland (Ersgård 2000, s. 13). (Fig. 
10) Stenkyrkobyggandet inleds visserligen inte förrän i början av 1100-talet 
men rika gravfynd tyder på att området från Linköping och västerut skil-
jer ut sig redan under yngre järnålder (Kaliff 1999, s. 106). I detta område, 
närmare bestämt i Linköping, tillkommer biskopssätet i början av 1100-
talet. Här har man också velat söka ursprunget till de mäktiga släkter, bl. 
a. den inledningsvis nämnda Sverkersätten, som dominerar det sociala och 
politiska skeendet inte endast i Östergötland utan också i den riksbildning 
som börjar ta form i Sverige under 1100-och 1200-talen.

Vad gäller kristnandeprocessen i den äldre medeltidens Sverige har ett 
politiskt maktperspektiv varit mycket vanligt, för att inte säga dominerande 
i senare års historisk-arkeologiska forskning kring fenomenet. Kristnandet 
betraktas ofta i ett nära samband med den första riksbildningen. En fram-
växande kungamakt använder sålunda kristendomen i sina strävanden att 
vinna kontroll över människor och territorier. Den blir ett medel för en 
social elit att manipulera ett samhälle där en kvarlevande hedendom står i 
vägen för en ny feodal maktstruktur. I detta sammanhang har nyligen his-
torikerna Tom Neill och Stig Lundberg med inspiration från förhållanden 
i 700-och 800-talens England formulerat en hypotes om den tidiga kyrk-
liga etableringen i Öster-och Västergötland (Neill & Lundberg 1994, s. 
157). De antar att här kan ha funnits ett system av centrala, kungliga ”hu-
vudkyrkor”, en motsvarighet till de engelska ”minster churches”.14 Dessa 
centra skulle ha haft en både religiös och profan funktion och de var sam-
tidigt begravningsplatser för den sociala elit som var kungens maktbas. 
Efterhand börjar även stormännen att bygga kyrkor vid sina gårdar, vilka 
blir utgångspunkten för det senare sockensystemet.

Liknande tankar har Peter Carelli framfört i en längre artikel från 2001, i 
vilken han med Lunds äldsta kyrkogård som utgångspunkt försöker rekon-
struera ”ett senvikingatida danskt parochialsystem” (Carelli 2001). På samma 
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sätt som jag ovan tolkat gravplatsen vid ”Sverkersgården” vill han uppfatta 
nämnda kyrkogård i Lund som en tidigkristen nekropol från tiden 990-tal 
– 1050-tal, vilken haft ett stort upptagningsområde, större än den dåtida 
staden Lund. Genom att koppla samman kyrkogården med Trinitatis-pa-
trociniet vill Carelli identifiera kyrkan i Lund och övriga Trinitatis-kyrkor 
i det tidigmedeltida Danmark som delar i en övergripande kyrkoorganisa-
torisk struktur, initierad av kungamakten. Dessa kyrkor har, enligt Carellis 

Fig. 10. Karta över romanska stenkyrkor (rött kors) i Östergötland. Kartan 
upprättad av Lars Östlin, rAÄ uv Öst.
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tolkning, utgjort centra i stora socknar vilka formats under stark påverkan 
av de engelska minster-kyrkorna.

Det som föresvävar såväl Neill och Lundberg som Carelli är utan tvekan 
det effektiva, administrativa systemet som ett redskap i en hierarkiskt upp-
byggd maktstruktur och ytterst styrt av en stark kungamakt. Deras hypo-
teser är det emellertid möjligt att kritisera på flera olika sätt. Till att börja 
med kan man fråga sig om det överhuvudtaget existerat en kungamakt un-
der det aktuella skedet som varit så stark och effektiv att den förmått ge-
nomdriva det ovan nämnda systemet av huvudkyrkor och storsocknar. Här 
har det visserligen funnits betydande skillnader mellan Danmark och de 
svenska Götalandskapen. Det förra området har av allt att döma utgjort en 
mera dynamisk och mera utvecklad politisk och social struktur än det se-
nare och under den s.k. Jelling-dynastins tid med ledare som Sven Tveskägg 
och Knut den store framstår Danmark onekligen som ett starkt och hand-
lingskraftigt kungadöme. I Götalandskapen är situationen uppenbarligen 
en annan med komplicerade politiska förhållanden och flera olika konkur-
rerande släktdynastier (Se Sawyer 1991). Det går alltså knappast att i detta 
område förutsätta en kungamakt av samma karaktär som den danska.

Det är emellertid möjligt att angripa frågan om den politiska makten 
under 1000-talet på ett annat och mera generellt teoretiskt plan. Före-
ställningen om den feodala, hierarkiskt uppbyggda samhällsformationen i 
den äldre medeltidens Västeuropa har i en internationell forskningsdebatt 
alltmer kommit att ifrågasättas. En nyligen utkommen doktorsavhand-
ling, författad av historikern Lars Hermanson, utgör ett viktigt inlägg i 
denna debatt för nordiskt vidkommande (Hermanson 2000). I avhand-
lingen, som behandlar den sociala elitens politiska kultur i 1100-talets 
Danmark, polemiserar Hermanson mot en äldre historikertradition och 
dess uppfattning av det tidigmedeltida kungadömet som en etablerad in-
stitution, vars makt utövades i en ”vertikalt” organiserad, administrativ 
struktur. Hermansons tes är att makt under det aktuella skedet inte byggt 
på några fasta institutioner utan istället utövats i sociala nätverk, som varit 
”horisontellt” strukturerade och hållits samman av släkt-och vänskapsre-
lationer. Den danska kungamakten har sålunda utgjort ett dylikt nätverk 
eller elitkollektiv, som Hermanson också benämner dem, men därutöver 
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har det funnits andra, likartat uppbyggda konstellationer, som kunnat ut-
öva makt. Hermansons tankeväckande bok gör därmed upp med några 
grundläggande föreställningar om det tidigmedeltida samhället, som va-
rit vanliga inte minst i den arkeologiska forskningen, dels att en överallt 
närvarande kungamakt skulle ha utgjort den enda aktören bakom sociala 
maktmanifestationer som stadsgrundningar, kyrko-och borgbyggande etc. 
dels att dylika företeelser alltid ingått i en feodal, hierarkiskt organiserad 
struktur. 

Hermansons undersökning gäller 1100-talets Danmark men det finns 
all anledning att tro att den strategi för maktutövning han beskriver har 
sitt ursprung i ett betydligt äldre skede. Likaså kan vi anta att samma stra-
tegi tillämpats även i de svenska Götalandskapen, områden som den dans-
ka sociala eliten ofta hade nära kontakter med. Lägger vi fokus på vårt 
undersökningsområde i västra Östergötland skulle vi därmed kunna förut-
sätta att detta under 1000-talet i hög grad präglats av närvaron av sociala 
elitkollektiv som utövat makt på det sätt som ovan beskrivits, dvs. genom 
släkt-och vänskapsallianser. Det bör vara rimligt att söka initiativen till an-
läggandet av den stora gravplatsen vid Omberg i dylika kollektiv. Frågan 
blir då om vi kan uppfatta tillkomsten av denna plats, inte som en del av 
en administrativ, hierarkiskt uppbyggd maktstruktur utan snarare som ett 
led i en bestämd social strategi. Innan vi ger oss i kast med denna proble-
matik finns det anledning att först belysa några viktiga kulturella föränd-
ringar, som äger rum kring år 1000 i Östergötland.

Vad gäller gravsedvänjorna i västra Östergötland i järnålderns slutskede 
pekar resultaten från de undersökta gravfälten mot att dessa varit i bruk åt-
minstone fram till mitten av 900-talet (Kaliff 1999, s. 104ff). Dateringarna 
bygger på fyndkombinationer och frågan är om de även anger tidpunkten 
för gravfältens övergivande. I så fall skulle vi ha ett ca hundraårigt, date-
ringsmässigt ”tomrum” för gravar fram till mitten av 1000-talet då den 
stora gravplatsen vid Omberg anläggs. Eller finns det ett skikt med fynd-
lösa gravar på gravfälten från yngre järnålder, som täcker senare delen av 
900-talet och början av 1000-talet? För övrigt gäller för dessa gravfält att 
de förefaller ta sin början i folkvandringstid eller sen vendeltid samt att de 
ofta är belägna i närheten av nutida gårdar och byar (a.a., s. 103). 
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Undersökningar av bebyggelse från yngre järnålder och tidig medeltid 
Östergötland har hittills varit förhållandevis få. Den ojämförligt mest in-
tressanta av dessa har inte företagits i den västra delen av landskapet utan 
vid Borg i närheten av Norrköping. Denna undersökning har emellertid 
kunnat tillföra ny och grundläggande kunskap om gården under yngre 
järnålder, inte endast som ekonomisk och social bebyggelseenhet utan ock-
så som en egen rituell värld. 

Borg har under medeltiden varit en liten socken med en romansk kyrka 
belägen invid Motala ström. Väster om den idag rivna kyrkan undersöktes 
i början av 1990-talet omfattande bebyggelselämningar från järnålder och 
medeltid (Lindeblad 1996; Nielsen 1996a; Nielsen 1996b). Den gård som 
funnits på platsen har tillkommit någon gång under 700-talet. Av särskilt 
intresse i detta gårdskomplex är ett litet hus som kunnat dateras till sen vi-
kingatid. Det har tolkats som en kultbyggnad - ett förmodat harg – vilken 
ingått i en rituell kontext, som förutom själva byggnaden inkluderat djur-
offer och depåer av amulettringar utanför denna samt sannolikt även själva 
produktionsplatsen för amulettringarna. Nämnda byggnad är i bruk fram 
till 1000-talet då dess väggar tagits ned. Platsen har sedan täckts med en 
gruspackning, vilket av utgrävarna har tolkats som en rituell begravning av 
kulthuset (Lindeblad 1996, s. 70). 

Dessa undersökningsresultat, som får betecknas som närmast sensatio-
nella, ger en detaljrik bild av den kult, som under yngre järnålder varit 
organiserad i anslutning till ett antal större gårdar. Om Östergötlands ti-
digmedeltida sockenkyrkor alla har rituella traditioner tillbaka till dylika 
gårdar får tillsvidare stå som en öppen fråga. Undersökningen i Borg har 
ännu inga motsvarigheter. 

Det faktum att kulthuset i Borg demonteras under 1000-talet och blir fö-
remål för någon form av omsorgsfull begravning skulle jag här vilja diskutera 
med generell giltighet åtminstone för de centrala bygderna i Östergötland. 
Rimligen betyder detta att den vikingatida gårdskulten befinner i radikal för-
ändring vid denna tidpunkt och möjligen även är under avveckling. Därmed 
skulle vi kunna gå ett steg vidare i tolkningen av undersökningsresultaten 
och uppfatta dem som ett tecken på att gården i början av 1000-talet inte 
längre kan upprätthålla sina tidigare centrala, rituella funktioner. Detta 
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torde med stor sannolikhet också ha berört kulten av förfäderna och alla de 
ritualer som haft anknytning härtill. Övergivandet av de gamla gravfälten 
bör sålunda kunna ses i samband med en dylik förändring.

Mot bakgrund av resultaten från Borg och gravfältsundersökningar-
na kan vi därmed förutsätta att tillkomsten av den stora gravplatsen vid 
Omberg innebär en avgörande förändring vad gäller relationen till för-
fäderna. Efter att i århundraden begravt dessa på gravfältet vid gården 
övergår man till att jorda dem på en stor begravningsplats som av allt att 
döma måste ha varit gemensam för ett större antal gårdar. Detta sker i en 
historisk situation då det nordiska samhället präglas av dynamisk utveck-
ling och omgestaltning. En agrar expansion, som sannolikt tagit sin bör-
jan långt tidigare, omskapar successivt landskapet. Den ”plundringseko-
nomi”, som under vikingatiden varit en viktig social faktor i samhället, är 
vid denna tid under avveckling. De första ansatserna till en riksbildning 
är märkbara i de nordiska områdena. Åtskilliga av vikingatidens central-
orter försvinner i skedet kring år 1000 och ersätts i flera fall av nya, såsom 
Uppåkra av Lund och Birka av Sigtuna. Det vi också kan se i dessa nya 
orter är olika materiella uttryck av kristna ritualer, som här framträder på 
ett betydligt mera manifest sätt än tidigare, t.ex. i form av kyrkor. Värt att 
notera i detta sammanhang är vidare alla de tecken runt om Skandinavien 
kring år 1000 på att kristnande nu blivit ett vedertaget begrepp och att 
kristinn dómr nu ställes i motsättning till heiðinn dómr (Steinsland 1989, 
s. 210). Exempelvis berättar den berömda runstenen i Jelling om kung 
Haralds kristnande av Danmark och på motsvarande sätt vittnar runstenen 
på Frösön om Östmans kristnande av Jämtland. En tredje sten i Nordmöre 
talar om en tid då kristendomen varit tolv vintrar i Norge.

Hur kan vi betrakta tillkomsten av den stora gravplatsen vid Omberg 
mot bakgrund av en dylik samhällsförändring? Jag har avvisat tanken på 
att den skulle ha ingått som en del av ett administrativt system men anta-
git att den kan ha utgjort ett led i en social strategi där initiativen kommit 
från elitära skikt i det tidiga 1000-talets Östergötland. Att förklara grav-
platsen i ett sådant sammanhang är emellertid inte möjligt utan att se den 
i en bestämd mental dimension, mot bakgrund av speciella föreställningar 
kring döden och förfäderna. Jag menar då att de senare måste ha behållit 
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en viktig social roll även efter övergivandet av de gamla gravfälten, att 
de fortfarande uppfattats som viktiga medlemmar av gårdens gemenskap 
och att det till dem knutits avgörande föreställningar om gårdens identitet 
och fortlevnad. Detta bygger sålunda på grundantagandet att 1000-talets 
nordiska samhälle saknat etablerade institutioner som kunnat garantera en 
social stabilitet. En dylik stabilitet har fortfarande fått bygga på det som 
Torsten Blomkvist kallat ”det auktoritära förflutna”, vars legitimitet upp-
rätthålles av förfäderna. Vad som däremot hänt är att kulten av dessa om-
formats vilket den stora gravplatsen är ett uttryck för. Den innebär kon-
kret att ett antal gårdar nu begraver sina döda på en gemensam plats, vilket 
samtidigt blir en social handling. Gravplatsen representerar en ny kultge-
menskap men på samma gång också konfirmerandet av ett socialt nätverk, 
en allians mellan levande i lika hög grad som mellan levande och döda.

I detta sammanhang är det särskilt värt att notera gravplatsens alltige-
nom kristna innehåll. Det kristna ritualkomplexet menar jag måste här ha 
spelat en dubbel roll. Dels har man med detta kunnat vidmakthålla sedan 
tidigare existerande, viktiga sociala funktioner, dels har det kunnat spela en 
roll i skapandet av nya sociala gemenskaper i det föränderliga 1000-talets 
samhälle. Jag vill alltså inte i detta skede se kristendomen som ett ideolo-
giskt redskap som vissa elitära samhällsskikt utnyttjar för att marginalisera 
och utmanövrera andra ”hedniska” maktgrupperingar i syfte att skapa ett 
”nytt” herravälde av feodalt-hierarkisk karaktär. En social elit utövar makt 
på samma grundläggande sätt som tidigare, dvs. genom horisontella allian-
ser baserade på släktskap och vänskap. I detta sammanhang har förfäderna 
fortfarande en avgörande roll i upprätthållandet av gårdens genealogiska 
ursprung men formerna för den socialt viktiga kulten av dem har man va-
rit tvungen att omdefiniera. Om vi ger resultaten från undersökningen i 
Borg en generell giltighet har de enskilda gårdarna i början av 1000-talet 
uppenbarligen i flera centrala avseenden blivit ”förbrukade” som rituella 
centra. Det är svårt att tänka sig något annat än de kristna rituella koderna 
som då kunnat fylla det mentala tomrummet efter dem. Den kristna kult-
gemenskapen ersätter sålunda gårdens rituella gemenskap. Den har erbju-
dit en möjlighet att upprätthålla kulten av förfäderna och därmed också 
tryggandet av gårdens identitet samtidigt som det varit det fundament på 
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vilket ett större antal gårdar kunnat förenas i ett starkt socialt nätverk.Efter 
att ha konstaterat detta skall vi nu närmare betrakta det område vid berget 
Omberg där den stora gravplatsen etableras. Varför förläggs den just hit 
och vilka faktorer har varit styrande för dess lokalisering?

GrAvPLAtsEn i sitt LOKALA sAmmAnHAnG

Låt oss först betrakta själva läget för gravplatsen vid den södra kanten av ber-
get Omberg. Kan detta läge ha haft någon särskild mental innebörd? I ett 
föregående kapitel angav jag två företeelser som särskilt viktiga i detta sam-
manhang, dels närvaron av äldre anläggningar, flera av monumental karak-
tär, dels berget som naturformation. Mångfalden av monument i den södra 
delen av Omberg – megaliter, gravhögar, resta stenar och fornborgar – måste 
ha haft betydelse för lokaliseringen av den stora gravplatsen till detta om-
råde som minnen av ett rituellt förflutet. Berget som naturformation kan 
ha haft ett särskilt värde som ”helig plats” i analogi med liknande fenomen 
i andra kulturer. Samtidigt kan dessa bägge företeelser ha samverkat till att 
ge Omberg en unik symbolisk innebörd. De monumentala anläggningarna 
kan ha bidragit till att förstärka föreställningar om berget som förfädernas 
boning sedan urminnes tider på samma sätt som berget med sin extrema mo-
numentalitet i landskapet kunnat ge dessa anläggningar en speciell status. 

Även om dessa tankegångar givetvis är hypotetiska är det trots allt möj-
ligt att ytterligare fördjupa dem. Det finns nämligen ett föreställningsele-
ment i den nordiska, förkristna mytologin, som knyter an till den tidig-
medeltida topografiska situationen vid Alvastra, nämligen föreställningen 
om dödsriket som ett berg (Ström 1985, s. 217; Steinsland 1994, s. 90f; 
Johansen 1997, s. 132ff). Birgitta Johansen har i sin doktorsavhandling 
behandlat denna problematik och hon anför där en rad språkliga belägg, 
hämtade i huvudsak från ortnamnsmaterial och sagalitteratur, för samband 
mellan berg och föreställningar om förfäder och dödsrike. Hon diskuterar 
även ett språkligt och innehållsmässigt samband mellan berget, gravhögen 
och fornborgen. Det kanske bästa belägget för föreställningen om berget 
som ett dödsrike återfinnes i den isländska Eyrbyggja saga. Där talas det om 
en man Torolv, som byggde en gård på näset Torsnes på västra Island. ”På 
näset står ett fjäll: detta fjäll höll han så heligt, att ditåt fick ingen otvättad 
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skåda, och där fick intet levande tillfogas något ont, varken människor eller 
djur, om det icke skedde därigenom, att det själv ginge vilse. Detta fjäll kall-
lade han Helgafjäll, och dit trodde han, att han skulle komma, när han dött, 
och likaså alla hans fränder på näset.” (Översättning enligt Alving 1958, s. 
11f ). Längre fram i sagan berättas det om en fåraherde, som en kväll får 
se Helgafjäll öppna sig åt norr och inne i fjället ser han stora eldar och hör 
högljutt larm och hornlåt. 

I fjället bor sålunda släktens förfäder och dödsriket förefaller här ha ka-
raktären av en festhall där det pågår gästabud. Religionshistorikern Folke 
Ström har hävdat att föreställningen om dödsberget kan vara yngre än 
motsvarande föreställning om det underjordiska Hel och att den möjligen 
också är en övergångsform till myten om det himmelska Valhall, som är 
vistelseorten efter döden för de krigare som fallit i strid (Ström 1985, s. 
217f ). Som stöd för denna tanke anföres även ortnamn med förleden val-
, som på en del platser kan knytas till berg (Ibid.; se även Johansen 1997, 
s. 135). I detta sammanhang bör man dock komma ihåg att den forn-
nordiska mytologin inte ger uttryck för någon enhetlig dödsuppfattning, 
här finns föreställningar om såväl ett underjordiskt som himmelskt döds-
rike, om döden både som en resa och som en permanent vistelse i graven 
(Steinsland & Meulengracht Sørensen 1994, s. 90f ).

Det bör således inte vara orimligt att anta att dylika föreställningar 
om förfäderna och dödsriket varit knutna till berget Omberg med dess 
koncentration av monumentala anläggningar. Sannolikt kan dylika före-
ställningar även ha varit styrande när den stora gravplatsen anläggs invid 
megalitgravarna på bergets sydsluttning. Tilldelar man Omberg ett dy-
likt symboliskt värde ger detta också möjlighet att aktualisera en särskild 
rumslig uppfattning inte bara av berget utan av landskapet generellt. Som 
Birgitta Johansen diskuterat, är järnålderns landskap inte endast de levan-
des utan också de dödas landskap (Johansen 1997, s. 39f ). Myterna om 
berget implicerar att dödsriket är närvarande i rummet, i de levandes värld. 
På samma sätt är det förflutna närvarande i nuet, förfäderna är fortsatt när-
varande i de levandes tid. Denna landskapsuppfattning sätter Johansen i 
motsats till ett senare kristet synsätt enligt vilket de döda inte längre finns 
i de levandes värld utan i ett avlägset himmelrike. 
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En företeelse återstår att diskutera vad gäller läget för den stora gravplat-
sen, nämligen det faktum att det här under vikingatid funnits inte endast 
monumentala gravanläggningar utan också en bebyggelse. Att döma av 
lämningarnas karaktär, en gjuteriverkstad och stolphål, kan det sannolikt 
röra sig om ett gårdsläge. Nämnda lämningar påträffades omedelbart ös-
ter om kyrkogrunden ”Sverkersgården”, vilket sålunda tyder på att grav-
platsen anlagts delvis direkt på den äldre bebyggelsen. Den avgörande frå-
gan gäller här det kronologiska förhållandet mellan gravar och bebyggelse. 
Beträffande de förra har dessa, vilket utreddes i föregående kapitel, börjat 
anläggas tidigast under första hälften av 1000-talet. Från den äldre bebyg-
gelsen finns två 14C-dateringar täckande tidsintervallet 610-880AD. Utgår 
man endast från detta underlag skulle bebyggelsen ha upphört nästan två-
hundra år innan gravplatsen tillkommit. Här kan man givetvis hävda att 
två 14C-dateringar knappast är tillräckligt för att klarlägga bebyggelsens 
hela existenstid och istället fråga sig om inte gravarna faktiskt avlöser den 
förra i tiden. Frågan får tillsvidare lämnas öppen men skulle så vara fallet 
har vi här ett exempel på fenomenet ”grav på hus”, vilket observerats i ett 
flertal fall i nordisk järnålder. Företeelsen har tolkats symboliskt med an-
knytning till förfäderskult. En gård tillhörig en förfader med speciell status 
görs på detta sätt till en del av gravkontexten, vilket därmed visar det nära 
föreställningsmässiga samband som rådde mellan de dödas och de levandes 
boningar under järnåldern (Baudou 1991, s. 73ff; Hållans 2006, s 156f ).

Med stöd i det ovanstående torde man utan tvekan kunna hävda att 
platsen för den nya kristna kultgemenskapen bestämts utifrån mycket spe-
ciella syften. Man skulle kunna säga att man valt den ultimata ”traditions-
bäraren” i landskapet, dvs. berget Omberg, en plats där föreställningar om 
ett ritualiserat förflutet kunnat materialiseras, en plats som man möjligen 
också rent konkret uppfattat som dödsriket, som förfädernas boning. Vi 
kommer därmed in på frågan om vilket vidare rumsligt sammanhang den-
na tidiga kristna kultgemenskap fungerat i. Som jag tidigare nämnt, kan 
det inte ha varit gården eller byn som utgjort den sociala enheten bakom 
platsens många gravar. Inte heller socknen kan ha varit något reellt existe-
rande begrepp vid mitten av 1000-talet. Har en hel bygd eller region varit 
det område, som producerat de tidigmedeltida gravarna på Omberg eller 
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har denna kultgemenskap överhuvudtaget inte varit rumsligt definierad? 
Skulle platsen ha varit centrum i en rumsligt sammanhållen, ”bygdrelate-
rad” enhet är frågan hur stort område som denna enhet kan ha omfattat. 
Därmed blir det aktuellt att diskutera möjliga paralleller i Östergötland till 
gravplatsen på Omberg. 

Söker man i första hand efter tidiga, kristna gravplatser av större om-
fattning framträder för närvarande endast en lokal i detta landskap som 
en tänkbar motsvarighet till Omberg, nämligen platsen för S:t Lars kyrka 
i Linköping. Det empiriska underlaget för detta antagande är följande. S:t 
Lars medeltida stenkyrka, vars grunder undersöktes på 1950-talet under 
den nuvarande kyrkans golv, har varit en romansk anläggning med lång-
hus, kor och absid (Om S:t Lars kyrka se Zachrisson 1958; Cnattingius 
1963; Tagesson 2002, s. 100ff samt 273ff). I väster har den dessutom varit 
försedd med torn, som uppförts senare än långhuset. Enligt skriftliga käl-
lor skulle kyrkan ha blivit invigd av biskop Kol, någon gång mellan 1171 
och 1195. Denna tidsangivelse torde emellertid ha avsett tornet, inte kyr-
kan som helhet. Långhus och kor har uppförts tidigare under 1100-talet 
(Tagesson 2002, s. 102). I anslutning till denna kyrka fanns ett äldre skikt 
av gravar, som indikerar en tidigare kyrkogård. Flera av dessa utgjordes av 
välbevarade träkistor, som kunde dateras till 1000-talet. Utsträckningen av 
denna äldsta kyrkogård har kunnat fixeras på två ställen, dels i söder vid 
korsningen S:t Larsgatan/Storgatan dels vid en punkt trettio meter norr 
om tornet. På bägge dessa ställen har träkistor påträffats, vilket tyder på 
en avsevärd yta för denna kyrkogård. Även ett större antal fragment av s.k. 
eskilstunakistor kan knytas till detta äldsta skede.

Har S:t Lars äldsta kyrkogård haft samma omfattning och rymt lika 
många gravar som Ombergs gravplats skulle man hypotetiskt kunna anta 
att den fungerat som centrum i en tidigkristen kultgemenskap omfattande 
den mellersta av de tre centrala bygder, vilka man ansett ha kännetecknat 
Östergötland under järnålder och medeltid.15 Denna mellersta bygd kan 
således ha utgjorts av områdena kring Linköping och sjön Roxen. På mot-
svarande sätt skulle man kunna förutsätta att Omberg varit ett centrum för 
den västra huvudbygden som omfattat trakterna kring sjön Tåkern. Även 
den östra bygden i områdena kring Norrköping borde då även ha haft ett 
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liknande centrum men var ett sådant skulle kunna ha legat framstår för 
närvarande inte särskilt meningsfullt att spekulera över.

Är dessa mycket hypotetiska antaganden riktiga skulle det tidigaste 
kristnandet i Östergötland kunna ha inneburit skapandet av stora kult-
gemenskaper, vilka i rumsligt avseende formats av de redan existerande 
bygderna. Man skulle emellertid kunna tänka sig en annan alternativ för-
klaringsmodell där sådana gemenskaper inte primärt varit rumsligt utan 
snarare socialt definierade. En naturlig men svårbesvarad följdfråga blir 
då vilka som blivit begravda på stora tidigkristna gravplatser av den typ 
som jag menar mig ha identifierat vid Omberg. Är det alla i ett givet om-
råde eller har uppkomsten av dem varit samtidig med en begynnande so-
cial stratifiering av landskapet? Vad gäller den sociala utvecklingen i västra 
Östergötland har Anders Kaliff nyligen gått i polemik med undertecknad 
rörande åsikten, som jag framfört i ett tidigare sammanhang, att kristnan-
det i området är samtidigt med uppkomsten av en politisk dominans från 
mäktiga stormanssläkter (Kaliff 1999, s. 113f; Ersgård 1996, s. 15). Han 
menar att en dylik dominans funnits redan under yngre järnålder och stö-
der sig bl a på förekomsten av rika gravfynd, vilka skulle avspegla närvaron 
av en sådan stormannaklass. 

Kaliffs påstående är säkerligen helt korrekt att här funnits mäktiga släk-
ter under yngre järnålder, knutna till socialt och kulturellt starka gårdar, 
ett mönster som av allt att döma består fram i tidig medeltid. Det är dock 
nödvändigt att problematisera relationen mellan kristnandet och den poli-
tiskt-sociala utvecklingen i västra Östergötland under detta skede. Centrala 
rituella funktioner, vitala för samhällets överlevnad, har blivit problematis-
ka att upprätthålla inom ramen för dessa gårdsstrukturer. Detta har nöd-
vändiggjort en ny strategi som inneburit att man medvetet valt den kristna 
läran som fundamentet för en rituell gemenskap. Samtidigt har man – tro-
ligen lika medvetet – knutit denna till berget Omberg med dess mångfald 
av starka rituella minnen av förfädernas förflutna. Den stora gravplatsen 
blir det fysiska uttrycket för nämnda strategi som torde ha skapat nya möj-
ligheter för en social interaktion i bygden. I detta sammanhang kan det 
ha funnits utrymme för en social elit att etablera sig som ledare för kult-
gemenskapen. De mäktiga ätter, som dominerar 1100-talets politiska liv 
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i Götalandskapen, kan möjligen ha grundlagt mycket av sitt inflytande i 
ledningen för dylika kultgemenskaper under 1000-talet. 

Nya former för kulten av förfäderna skapas således under denna tid och 
deltagandet i en kollektiv begravningsritual vid Omberg torde ha innebu-
rit en ny samhörighet i bygden. Samtidigt är frågan om alla föreställningar 
och sedvänjor från en äldre tid försvunnit på gårdarna, företeelser som varit 
tätt sammanvävda med gårdarnas inre sociala liv. Som jag tidigare disku-
terat, pekar den plats man valt för 1000-talets kultgemenskap på Omberg 
mot en äldre snarare än en ny föreställningsvärld. De kristna gravritualer-
na transformeras in i en förkristen ”kosmologi”. Detta har sannolikt inte 
inneburit några olösliga mentala konflikter för 1000-talets människor i 
Östergötland. Den kristna läran har framgångsrikt kunnat anammas för 
att hantera viktiga sociala funktioner i en ny historisk situation. På andra 
plan har den fått anpassa sig till existerande kulturella ”koder”. När vi skall 
förhålla oss till alla de belägg från 1000-talet, vilka omnämner kristendom 
resp. hedendom, skall vi därför inte uppfatta dessa begrepp som uttryck 
för några renodlade trossystem, som står mot varandra. Däremot kan kris-
tendomen sannolikt ha haft en exkluderande funktion. Att vara kristen 
vid denna skulle sålunda ha betytt att man var delaktig i en sådan ny kult-
gemenskap, som jag ovan beskrivit; att definiera någon som hednisk kan 
följaktligen ha varit ett sätt att utesluta vederbörande ur denna gemenskap 
(Steinsland 1989, s. s, 205).

nåGrA nOrDisKA utBLiCKAr

Efter denna diskussion av de historiska och mentala sammanhangen kring 
de tidigkristna gravarna på Omberg är det nu dags att blicka utanför Öster-
götland och ställa platsen i ett vidare jämförande perspektiv. Med detta 
syfte skall jag i det följande betrakta några samtida paralleller inom det 
nuvarande Sveriges gränser. 

I den centrala delen av staden Lund har man vid en rad undersökningar 
under 1960-, -70 och -80-talen på ömse sidor av Kattesundsgatan kun-
nat kartlägga en kyrklig topografi från tidig medeltid, som ännu saknar 
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motstycke i Skandinavien (Kriig 1987; Cinthio 1996; Arcini 1999b). Tre 
träkyrkor och en stenkyrka med tillhörande kyrkogårdar har här under-
sökts inom ett relativt begränsat område. Den äldsta av dessa är en trä-
kyrka som idag kallas för den första Trinitatiskyrkan. De äldsta gravarna 
från dess kyrkogård har med dendrokronologisk metod daterats till 990-
talet och kyrkan antas därför ha uppförts under detta skede. Denna kyrka, 
som möjligen kan ha tillkommit på initiativ av kung Sven Tveskägg, är 
den äldsta kända i Skåne och har varit i bruk fram till ca 1050-60. Den är 
då den enda kyrkan i området vid Kattesund men ytterligare en kyrka har 
sannolikt funnits i Lund under detta tidiga skede i stadens historia, nämli-
gen på platsen för den nuvarande domkyrkan (Anglert 1995, s. s. 66). Från 
och med 1050 påbörjas en snabb utveckling av den kyrkliga strukturen i 
staden och ett stort antal kyrkor uppförs, bl a de tre övriga undersökta an-
läggningarna i Kattesundsområdet.

Som ovan nämnts har Peter Carelli velat se den första Trinitatiskyrkan 
som ett centrum i en senvikingatida storsocken. Till denna kyrka hör näm-
ligen en mycket omfattande kyrkogård. Det totala antalet gravar inom dess 
område har beräknats till ca tretusenfyrahundra (Kriig 1987, s. 9). Med 
hjälp av samma formel som jag ovan använt för ”Sverkersgårdens” kyrko-
gård har man kunnat uppskatta befolkningsunderlaget för Lundagravarna 
till mellan trettonhundra och sjuttonhundrafemtio personer (a.a., s. 30). 
Eftersom Lunds stadsbebyggelse inte antas expandera förrän efter 1050, 
måste detta antal vara alldeles för stort för att kunna motsvara en befolk-
ning i själva staden under 1000-talets första hälft. Det handlar således 
om människor från ett mycket större område, som använt kyrkogården. 
Möjligen är det mot bakgrund av detta förhållande vi skall uppfatta alla 
de skiftande sedvänjor, som kunnat iakttas i gravarna, t ex gravläggning 
på träkäppar, gravläggning på träkol, begravning i trågkista m m. Dessa 
företeelser, som dessutom svarar mot särskilda lägen på kyrkogården, skul-
le kunna reflektera uppfattningar om begravningsritualen hos människor 
från många olika områden. Avslutningsvis kan vi således konstatera att 
Lund redan i sitt allra tidigaste skede och ca ett halvt århundrade framåt 
förefaller att ha haft en funktion som central begravningsplats för ett ännu 
okänt område i Sydskandinavien.
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Även den gravplats från övergångsskedet vikingatid/tidig medeltid, som 
på 1970-talet undersöktes i Löddeköpinge, har antagits vara en ”tidig-
kristen storkyrkogård” (Svanberg 1999, s. 61ff). Antalet gravar på den-
na kyrkogård, som är belägen invid Kävlingeån öster om den nuvarande 
sockenkyrkan, har beräknats till ca tvåtusenfemhundra. Gravskicket var 
ett genomgående kristet med en orientering av gravarna i öst-väst och av-
saknad av gravgåvor. De döda låg placerade med huvudet i väster och hade 
som regel begravts i träkistor. En mindre grupp hade jordats i båtar. På 
gravområdet fanns även spår efter en kyrkobyggnad. Anläggandet av kyr-
kogården har daterats till 1000-talets första hälft.

Det uppskattade gravantalet har ansetts motsvara en befolkning på ca 
femhundra personer, förutsatt att kyrkogården existerat uppemot etthund-
rasjuttiofem år. Denna befolkningsmängd har uppfattats vara för stor för 
att kunna härröra från enbart en permanent bebyggelse i Löddeköpinge 
under 1000-talet (a.a., s. 65f ). Tolkningen av gravplatsen i Löddeköpinge 
som en tidigkristen storkyrkogård har dock kritiserats av Peter Carelli, som 
menat att det inte finns några belägg för att se den som något annat än en 
ordinär sockenkyrkogård (Carelli 2001, s. 55f ).

Sigtuna vid Mälaren har tillkommit under samma skede som Lund, dvs i 
slutet av 900-talet. Diskussionen kring denna det medeltida Sveriges äldsta 
stad har tack vare stora utgrävningar i stadens centrum tagit förnyad fart 
under de senaste decennierna (Se Svensson mfl. 1987, s. 212ff; Tesch 1990; 
Tesch 1996; Tesch 1998). Framför allt är det den medeltida profana bebyg-
gelsen och dess karaktär som stått i fokus för intresset. Det är dock sedan 
länge känt att det omedelbart utanför denna bebyggelse finns ett antal gra-
vområden samtida med stadsbebyggelsen (Douglas 1978, s. 61f ). Genom 
de senaste decenniernas arkeologiska verksamhet har nya gravar ständigt 
påträffats och i den senaste redovisningen av gravplatserna tenderar dessa 
att bilda ett sammanhängande stråk av gravplatser som omgärdar bebyg-
gelsen (Tesch 1998, s. 260; Tesch 2000, s. 15f ). (Fig. 11) Detta område 
med begravningar, som man tidigare menat vara förhistoriska till sin karak-
tär, sammanfaller delvis med kyrkogårdarna, vilka tillhör de senare kyrkliga 
institutionerna S:t Lars, S:t Olof, S:t Per, S.t Nicolaus och Mariakyrkan. 
På dessa tidiga gravplatser förekommer såväl högar och stensättningar som 
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flatmarksgravar. Det rör sig framför allt om skelettgravar men även brand-
gravar finns representerade. Gravskicket utmärks av öst-västlig orientering 
av de döda samt av en förhållandevis sällsynt förekomst av gravgåvor.

Även om ännu ingen samlad analys gjorts av undersökningsmaterialen 
från gravfälten vid Sigtuna verkar inget tala emot att det handlar om nå-
got annat än gravar, som tillkommit under stadens existenstid, alltså från 
slutet av 900-talet och framåt. Vad gäller de senare uppförda kyrkorna är 
dateringarna osäkra. Sten Tesch har dock nyligen hävdat att sex eller sju av 
Sigtunas stenkyrkor uppförs under tiden 1080 – 1150 (Tesch 2000, s. 5).

Fig. 11. rekonstruktion av sigtunas topografi under 1000-talet. Kartan visar 
bebyggelsens struktur med stadstomter på ömse sidor av den genomgående 
huvudgatan samt de tidiga mindre gravplatser som omgärdar bebyggelsen. 
Lodrät skraffering avser gravplatser med högar och stensättningar, vågrätt 
skraffering platser med gravar under flat mark. invid vägkorsningen i be-
byggelsens centrum låg den äldsta kungsgården samt den s.k. ’Biskopskyr-
kan’. Kartan upprättad av sten tesch (tesch 2000).
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Enligt Sten Teschs uppfattning har det varit stormän i Mälardalen, som 
förfogat över stadsgårdarna i Sigtuna. Dessa stormän har emellertid inte 
bebott gårdarna permanent (Tesch 1998, s. 260). Stadsgården skulle man 
i första hand ha haft av statusskäl medan fädernegården på landsbygden 
var den egentliga bostaden. Gårdarna i Sigtuna sköttes av människor, som 
stod i underordnad ställning till stormännen, och det skulle sålunda ha 
varit denna kategori av ”husfolk” som begravts på gravfälten intill staden. 
Med tanke på hur omfattande gravområdena runt staden faktiskt är före-
faller dock ovan nämnda hypotes något tveksam. Jag menar därför att det 
finns goda skäl att uppfatta Sigtuna på samma sätt som Lund under tidig 
medeltid, dvs. som en central gravplats och nekropol för ett större område 
även om ännu inga undersökningar av gravfälten vid Sigtuna finns, som 
kan stödja ett dylikt antagande. En av stadens runstenar innehåller däre-
mot information av stort intresse i detta sammanhang. Stenen (U 395), 
som ursprungligen funnits i S:t Pers kyrka, är svårt skadad men har ett 
textfragment, som i översättning lyder: ”Sven....rista stenen....som förde hen-
ne till Sigtuna.” (Upplands runinskrifter bd 7, s. 173ff).  Detta har tolkats 
som så att en person vid namn Sven har rest stenen till minne av en avli-
den kvinna, kanske sin hustru, som han förde till Sigtuna för att begravas. 
Om denna tolkning är riktig har vi här en skriftlig utsaga som säger något 
väsentligt om platsen Sigtuna. Denna har haft en alldeles speciell betydelse 
under tidig medeltid, vilken gjort det angeläget för människor att bli be-
gravda där. De som vilar på gravfälten runt staden har alltså inte råkat dö i 
Sigtuna i samband med något tillfälligt besök på platsen, t ex vid markna-
der e dyl. De har blivit förda dit för begravning därför att Sigtuna i detta 
avseende måste ha varit viktigare än den egna gården.

Vilka har då de människor varit, som fått sina gravar i Sigtuna? Om man 
i likhet med Sten Tesch menar att det inte varit stormännen i Uppland, 
som begravts i staden, men inte accepterar hans förklaring att gravplatser-
na varit avsedda enbart för stadsgårdarnas ”husfolk”, blir man tvungen att 
söka dem i helt andra områden. Det blir därmed även nödvändigt att pro-
blematisera relationen mellan Sigtuna och den omgivande landsbygden.

På samma sätt som i Östergötland har arkeologiska undersökningar i söd-
ra Uppland under 1990-talet kunnat ställa de vikingatida och tidigmedeltida 
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gårdarna i ny belysning. En av dessa undersökningar, som berört gravfältet 
vid Valsta bytomt i Norrsunda socken, beläget i Sigtunas närmaste omland 
sydost om staden, har visat att man begravt sina döda på detta gravfält ända 
fram i första hälften av 1100-talet (Andersson 1997a; Andersson 1997b, s. 
362f ). Här framgick det även att man tillämpat såväl skelettgravskick som 
brandgravskick fram i nämnda slutskede. Dessa resultat ger upphov till en 
rad frågor kring relationen mellan Sigtunas gravfält och gårdsgravfälten i 
stadens omland. Om nu Sigtuna haft funktionen som en nekropol för ett 
större område i Mälardalen från 900-talets slut och under 1000-talet, kan 
det sålunda inte ha varit alla i detta område som blivit begravda vid staden. 
Har det endast varit förbehållet en social elit att få sin gravplats i Sigtuna? 
Eller har endast vissa medlemmar av gårdens befolkning förts till Sigtuna 
för begravning som utvalda representanter för sin släkt? 

Under alla omständigheter förefaller gården generellt sett inte ha spe-
lat ut sin roll som en egen religiös sfär i södra Mälardalen under 1000-ta-
let. Tvärtom verkar det som om denna roll ytterligare accentueras under 
denna tid. På gravfältet i Valsta tas den största och mest manifesta gra-
ven åter i bruk och byggs om kring år 1100 (Andersson 1997b, s. 363ff). 
Resultaten från en annan undersökning av en gårdsbebyggelse i Sigtunas 
närhet - Sanda i Fresta socken - pekar i samma riktning. En hallbyggnad 
med förmodade rituella funktioner, som både byggs om och förses med en 
stenterass under 1000-talet, är här under hela detta århundrade såväl som 
under en stor del av 1100-talet ett framträdande element i gårdsbebyggel-
sen (Åqvist1996, s. 111). Vi skulle alltså utifrån dessa resultat kunna dra 
slutsatsen att gårdarna i södra Uppland upprätthållit en stark självständig-
het som rituella enheter under 1000-talet och därmed också kunna anta 
att det inte främst är människorna på dessa gårdar som begravt sina döda 
i Sigtuna.

Torun Zachrisson har i sin doktorsavhandling framlagt tanken att 
Sigtuna i sitt äldsta skede främst skall uppfattas som en plats för en kris-
ten kultgemenskap och som en utgångspunkt för en kristen mission i 
Mälardalen (Zachrisson 1997, s. 152). Hon anknyter i detta sammanhang 
till Sten Teschs hypotes, som jag tidigare refererat till, om ett nära sam-
band mellan staden och stormännen i södra Mälardalen. Gentemot dessa 
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tankegångar vill jag emellertid föreslå en alternativ hypotes. Sigtuna har 
helt säkert varit ett centrum för kristen kult under 1000-talet av en så stark 
religiös betydelse att människor velat ha sin sista viloplats där. Relationen 
till det närmaste omlandet, dvs södra Uppland, har dock varit komplicerad 
och motsättningsfull, det är inte människor härifrån som blivit begravda 
vid staden. Istället tror jag att man i detta sammanhang skall fokusera på 
stadens ”internationella” karaktär och dess roll som mötesplats för männis-
kor från avlägsna områden, såväl levande som döda. Detta är en vittgående 
men tämligen outvecklad hypotes om det äldsta Sigtunas funktion, som 
endast stöder sig på några få iakttagelser från gårdar i stadens närområde. 
Jag ämnar inte nu utveckla nämnda tankegångar men kommer längre fram 
i denna text att fortsätta diskussionen kring Sigtuna och dess omland.

Efter denna långa utläggning kring Sigtuna skall jag slutligen också be-
röra Köpingsvik på Ölands västkust, en plats som delvis kan parallelliseras 
med Lund och Sigtuna. Som handelsplats har denna ort daterats från 900-
talets slut fram till senare hälften av 1100-talet (Johnson & Schulze 1990, s. 
55). Åtminstone vad gäller tidpunkt för uppkomsten bör alltså Köpingsvik 
vara samtida med de båda nämnda orterna. Här är dock kunskapsläget avse-
värt mycket sämre jämfört med Lund och Sigtuna trots att en förhållandevis 
stor mängd arkeologiska undersökningar företagits på platsen. En bosätt-
ning från vikingatid och tidig medeltid har kunnat avgränsas till ett lång-
smalt område, ca 1100 x 200 meter i yta, vilket förefaller vara orienterat pa-
rallellt med strandlinjen (a.a., s. 51). Inåt land har detta område begränsats 
av ett gravfält beläget såväl väster som öster om Köpings kyrka. Gravfältet 
har innehållit rösen och stensättningar med dateringar huvudsakligen från 
vikingatid. Öster och nordost om Köpings kyrka har man på flera platser 
också påträffat skelettgravar av ”kristen” karaktär, dvs de har varit oriente-
rade i väst-öst. Dateringarna ligger här i 900-tal/1000-tal. Slutligen har man 
vid kyrkan hittat ett stort antal fragment av s. k. eskilstunakistor, vilka in-
dikerar förekomst av en tidigkristen gravplats i området. I sina topografiska 
huvuddrag erinrar Köpingsvik sålunda mycket om Sigtuna även om relatio-
nen mellan gravfält och bosättning här ännu inte är helt tydlig.

Denna korta utblick i det tidigmedeltida Skandinavien har visat att det 
på flera orter funnits stora begravningsplatser i ett äldsta skede, som helt 
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eller delvis uppvisat ett kristet gravskick och som inte kan sättas i samband 
med endast en fast befolkning på resp ort. Dessa orter kan alltså ha haft 
funktionen som nekropoler under sitt äldsta skede, dvs de har varit sam-
lingsplatser för de döda från ett stort kringliggande område. I detta avse-
ende torde de därmed ha fungerat på samma sätt som den tidigmedeltida 
begravningsplatsen på Ombergs sydsluttning men därmed upphör likhe-
terna. Gravplatserna i Lund, Sigtuna och Köpingsvik har ingått i ett topo-
grafiskt sammanhang med en närliggande stads-eller marknadsbebyggelse. 
Den vid Löddeköpinge är belägen invid en ringvallsanlägning som sanno-
likt uppförts i slutet av 900-talet (Svanberg 1999, s. 62). Gravplatsen vid 
Alvastra saknar en anknytning till dylik bebyggelse. Några hundra meter 
söder om Sverkersgården har visserligen lokaliserats en medeltida bosätt-
ning invid stranden av Vättern. Denna bosättning, som är belägen mellan 
Ålebäcken och det s. k. Sverkerskapellet, härrör dock från ett senare skede 
av medeltiden och kan sannolikt knytas till cistercienserklostrets verksam-
het (Se Frödin 1919). 

Vad gäller en relation mellan tidigkristen gravplats och äldre bebyggelse 
förefaller Lund och Sigtuna vara etableringar på nya platser vid 900-talets 
slut samtidigt med att en äldre centralort avvecklas i regionen - i Lunds fall 
Uppåkra, i Sigtunas Birka. Kyrkogården i Löddeköpinge anläggs invid en 
äldre vikingatida handelsplats, vars kontinuitet fram i tidig medeltid ännu 
inte är klarlagd. 

I västra Östergötland har inga platser av Birkas eller Uppåkras om-
fattning, som överges under nämnda skede, hittills kunnat beläggas. För 
Alvastras vidkommande förefaller det som om man genom anläggandet av 
den stora gravplatsen under 1000-talets första hälft snarare ”återvänder” 
till en plats, som haft centrala funktioner under ett betydligt äldre skede, 
dvs. äldre järnålder (se föregående kapitel). Hur man i detta sammanhang 
skall uppfatta Skänninge som ju otvivelaktigt är en centralort under ti-
dig medeltid framstår för närvarande som mindre klart. Belägen mitt i 
den centrala odlingsbygden i västra Östergötland definierade man tidigare 
denna ort i första hand som en medeltida stad med ursprung i 1100-talet. 
De senaste årens undersökningar i Skänninge, som kommer att beröras 
mera i ett följande kapitel, har emellertid kunnat bidra med avsevärt äldre 



74

dateringar, närmare bestämt från sen vikingatid. Resultaten från dessa un-
dersökningar är inte färdigbearbetade varför en diskussion kring relationen 
mellan Alvastra och Skänninge får anstå tillsvidare.

Den stora kristna gravplatsen, gemensam för ett större område, före-
faller således vara något karakteristiskt för flera viktiga orter i 1000-talets 
Skandinavien. Frågan är om fenomenet som sådant är utslag av samma sak 
överallt och därmed kan betraktas som ett generellt, grundläggande drag i 
kristnandeprocessen. Handlar det överallt om en ny kultgemenskap, for-
mad med den kristna läran som grund, vilken i enlighet med vad jag ovan 
diskuterat haft som syfte att trygga en central funktion i det tidigmedel-
tida samhället, nämligen omsorgen om och kulten av förfäderna? Utan att 
fördjupa mig i ytterligare analyser av ovan nämnda orter menar jag att det 
finns goda skäl för att svara jakande på dessa frågor. Det handlar i flera av 
fallen om några av de viktigaste kristna centralorterna, som växer fram i 
Skandinavien kring år 1000. Att man kan belägga fenomenet i just dessa 
orter samt dessutom i deras resp. inledningsskeden tyder på att tryggandet 
av förfäderskulten kan ha varit ett av de primära incitamenten till nämnda 
orters uppkomst.

Vi skall nu återvända till Alvastra i Östergötland men förflytta oss ett 
stycke fram i tiden och studera vad som händer med den stora gravplatsen 
vid Omberg på 1100-talet.

KryPtKyrKAn
ByGGnADEn OCH DEss KOntExt

Den lilla kryptkyrkan några hundra meter väster om Alvastra kloster har 
alltsedan Otto Frödin grävde fram dess lämningar på 1910-talet kommit 
att framstå som ett av de mest säregna men också mest gåtfulla monu-
menten från äldre medeltid i Sverige. Frödin infogade raskt anläggning-
en i sin rekonstruktion av den tidigmedeltida topografin vid Alvastra, där 
de undersökta lämningarna kom att få ett nära samband med gestalter 
och händelser i Sverkersättens ofta mycket dramatiska 1100-talshistoria. 
Kryptkyrkan tolkade han inte primärt som en friliggande kyrkobyggnad 
utan som en del av ättens stamgård - möjligen som en form av kapell, som 
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ingått i gården. Därför har den alltsedan Frödins dagar fått bära namnet 
”Sverkersgården” (Frödin 1919, s. 14ff).

Kryptkyrkolämningarna finns detaljerat beskrivna i arbeten av Otto 
Frödin och Ingrid Swartling och jag skall därför här endast kort redogöra 
för några av dess huvudkarakteristika (Frödin 1919; Frödin 1920; Frödin 
1921; Frödin 1933; Swartling 1962-63; Swartling 1969). Den i natursten 
murade anläggningen är totalt drygt tjugotre meter lång och ca tio meter 
bred. (Fig. 12) Den är orienterad i öst-väst och dess grundplan är rektang-
ulär. I öster har den varit försedd med en absid. Den östra delen utgörs av 
den ca tretton meter långa kryptan till vilken grunden av ett kortare lång-
hus ansluter i väster. Från långhusdelen leder två trappor ned i den djupare 
liggande kryptan. Den sistnämnda har varit försedd med valv och av de 
fyra valvfundament som vid undersökningen påträffades i kryptgolvet be-
stod tre av hällar till eskilstunakistor. I kryptans murverk finns för övrigt 
inslag av s k opus spicatum, dvs skift av snedställda stenar. 

Frödin uppfattade alltså inte den ovan beskrivna anläggningen som en 
kyrka utan som en del av ett gårdskomplex och ingående i någon form 
av tornbyggnad. Denna tolkning har dock inte vunnit gehör hos de fors-
kare som efter honom behandlat ”Sverkersgården”.16 Sten Anjou slog på 
1930-talet fast att det handlade om lämningarna efter en romansk kyrka 
och denna tolkning har därefter blivit allmänt accepterad (Anjou 1933). 
Däremot godtog man utan större invändningar Frödins datering av an-
läggningen till 1100-talets första hälft.

Diskussionen kring Sverkersgården har främst kretsat kring det vidare 
sammanhang byggnaden fungerat i. Tämligen uppenbart var att det här 
handlade om en kyrka av unik karaktär. Förekomsten av en krypta och 
den märkliga storleksrelationen mellan väst-och östdel saknar motsvarig-
heter bland svenska medeltidskyrkor på landsbygden. Sten Anjou menade 
att kryptkyrkan uppförts av cisterciensermunkarna för att tillfälligt använ-
das i ett tidigt skede innan den egentliga klosterkyrkan var färdig (a.a.). 
Erik Lundberg hävdade däremot att Sverkersgården ursprungligen anlagts 
som en gravkyrka för en kung med kryptan som platsen för den kung-
liga graven (Lundberg 1934). Denna plan hade enligt Lundberg däref-
ter ändrats vilket skulle vara förklaringen till det korta långhuset. Ingrid 
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Swartling avfärdade de båda ovan nämnda forskarnas tolkningar och fö-
reslog istället att kryptkyrkan ingått i en ”liten benediktinsk koloni”, som 
kunde ha funnits i Alvastra vid 1100-talets början och som sedan uppgått 
i cistercienserkonventet efter dess grundläggning på 1140-talet (Swartling 
1962-63, s. 13ff; Swartling 1969, s. 26f ).

I tidigare forskning har inte förekomsten av gravar vid ”Sverkersgården” 
diskuterats mer än i det avseendet att några av dessa var störda av krypt-
kyrkans grundmurar och därmed indikerade en äldre gravplats. De nya ar-
keologiska rönen kring denna gravplats vad gäller dels gravplatsens karak-
tär och rumsliga relation till kryptkyrkan dels den topografiska situationen 
i området utanför gravplatsen har emellertid givit andra möjligheter till 
tolkning av byggnaden. 

Som nämnts i det föregående kapitlet påträffades vid 1990-talets un-
dersökningar inga bebyggelsespår samtida vare sig med gravplatsen eller 
med kryptkyrkan på den platå där dessa är belägna. Vidare visade nämnda 
undersökningar med all önskvärd tydlighet att kyrkan placerats i den östra 

Fig. 12. Otto Frödins plan över den undersökta kryptkyrkan, ”sverkersgården”.



77

kanten av det stora gravområdet eftersom inga ytterligare gravar stod att 
upptäcka öster om ”Sverkersgården”. (Fig. 6) Dessa resultat, menar jag, 
måste innebära att det är den stora tidigkristna gravplatsen, som utgör 
den primära kontexten för den lilla kryptkyrkan, inte någon bebyggelse i 
området. Kyrkan är något som tillfogats gravplatsen vid en tidpunkt, när 
denna bör ha existerat en längre tid, och uppenbarligen är detta något som 
sker med en alldeles speciell avsikt. 

Nyligen har Marie Holmström lanserat en alternativ hypotes som del-
vis påminner om Otto Frödins ursprungliga rekonstruktion (Holmström 
1999, s. 158). Hon diskuterar i detta sammanhang möjligheten att kryp-
tan utgjort den nedre delen i ett tvåvånigt kapell vilket kan ha ingått i 
ett större residenskomplex. En palatsanläggning i Polen samt kungapalat-
set i Dalby förs fram som tänkbara samtida paralleller. Det är emellertid 
inte möjligt att i Frödins dokumentationsmaterial från undersökningen 
av kryptkyrkan finna några byggnadselement, vare sig i dess murar eller 
utanför dessa, som indikerar några vidare tillbyggnader eller planering för 
dylika. Därför menar jag att vi måste tolka kryptkyrkan som en hel och 
avslutad anläggning, inte som första etappen av något större byggnadsfö-
retag. Dess speciella läge i förhållande till gravplatsen antyder att den varit 
avsedd att ingå i denna.

Jag har tidigare diskuterat möjligheten av en äldre kyrka på gravområ-
det. Inom de begränsade undersökningsytorna har vi inga spår av en så-
dan anläggning men givetvis kan vi därmed inte utesluta möjligheten av 
att en kyrkobyggnad primärt funnits på platsen. Erfarenheter från under-
sökningar av andra tidigkristna kyrkogårdar som t. ex. de ovan nämnda i 
Lund och Löddeköpinge visar att den befintliga kyrkan normalt sett ligger 
centralt belägen på kyrkogården. Därför bör det finnas fog för att hävda 
att kryptkyrkan, om den ersatt en äldre primär anläggning, skulle ha fått 
ett annat, mera centralt läge på gravområdet. Jag vill därför påstå att den i 
första hand är att uppfatta mera som en grav än en kyrka, men då ett grav-
monument med en särskild status. En sådan tankegång har anknytning till 
den tolkning av ”Sverkersgården” som Erik Lundberg en gång gjorde och 
jag stöder här mitt påstående dels på storleksrelationen mellan långhusde-
len och kryptdelen, vilken antyder att den senare är den primära delen i 
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 anläggningen, dels på det förhållandet att kryptor normalt sett i en medel-
tida kristenhet brukar fungera som kyrkorum specifikt uppförda över hel-
gongravar (Cinthio 1964, sp. 479). Jag menar alltså att ”Sverkersgården” 
kan uppfattas som en helgedom, som uppförts med den bestämda avsikten 
att hysa en helgongrav.

”svErKErsGårDEn” OCH DEn KyrKLiGA                                     

utvECKLinGEn i ÖstErGÖtLAnD

Vi måste nu diskutera denna tolkning av ”Sverkersgården” i ett vidare his-
toriskt sammanhang och söka nå en djupare förståelse av omständigheter-
na kring dess tillkomst. Allmänt sett sker under 1100-och 1200-talen en 
utveckling av en svensk helgonkult. Man har kunnat iaktta hur vissa hel-
gon av allt att döma fått status av s. k. stiftshelgon såsom Erik den helige i 
Uppsala och S:t Sigfrid i Växjö. De har alltså utnyttjats för att underbygga 
en religiös identitet i de nya stiften (Fröjmark 1996, s. 412f ). Belägg för 
ett dylikt helgon i Linköpings stift saknas dock. Vad gäller speciellt västra 
Östergötland kan ingen känd helgonkult knytas hit förrän under senme-
deltiden då kulten av den heliga Birgitta får sitt centrum i Vadstena. Min 
tolkning av ”Sverkersgården” som en helgonkyrka har sålunda inget stöd 
mer än i det faktum att anläggningen rymmer en krypta. Frågan kan emel-
lertid angripas på annat sätt, nämligen mot bakgrund av en generell, kyrk-
lig utveckling i västra Östergötland under 1100-talet. 

 Någon mera exakt datering av ”Sverkersgården” har visserligen inte kun-
nat göras men accepterar vi den vedertagna uppfattningen att den uppförts 
under 1100-talets första hälft bör vi kunna föra den till det första skedet 
av stenkyrkobyggande i västra Östergötland. Numera finns ett osedvan-
ligt gott underlag för att datera begynnelsen av nämnda skede. De äldsta 
stenkyrkorna i regionen har kunnat dendrodateras till 1110-talet, såsom 
Herrestad till 1112 +-5 år och Örberga till 1116/17 (Bonnier 1997, s. 94).

Om man med stöd i dessa dendrodateringar kan anta att 1110-talet är 
den tid då en social elit i västra Östergötland börjar uppföra kyrkor i sten 
vid sina gårdar blir frågan vilket samband detta kan ha med tillkomsten 
av kryptkyrkan vid Alvastra. Problematiken kring den kyrkliga utveckling-
en under det tidiga 1100-talet är emellertid avsevärt mera komplicerad. 
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Vi vet numera att också träkyrkor uppförts vid gårdarna vilket ger anled-
ning till ytterligare några viktiga frågor. Är det möjligt att generellt räkna 
med ett tidigt skede med träkyrkor, vilka föregår stenkyrkorna på platsen 
för dessa? I litteraturen kring det tidiga kyrkobyggandet i Götalandskapen 
möter man ofta påståendet att fynd av s.k. eskilstunakistor på sockenkyr-
kogårdarna utgör ett belägg för en träkyrka äldre än stenkyrkan. Som vi 
skall se i följande kapitel, i vilket dessa monument utförligt behandlas, 
kan detta påstående diskuteras. Har det istället varit så att byggandet av 
trä-resp. stenkyrkor skett mer eller mindre parallellt och att de förra på de 
platser, där de uppförts, efterhand ersatts med stenkyrkor? Endast några få 
större undersökningar av tidigmedeltida träkyrkor har hittills genomförts 
i västra Östergötland. I den norra delen av den mycket stora kyrkogården 
i Bjälbo undersöktes 1982 lämningarna efter en träkyrka ca 100 norr om 
den stående stenkyrkan (Moström 1997, s. 7f ). Det har varit frågan om 
en stavkyrka byggd på syllstensgrund och försedd med kalkbruksgolv. I 
kyrkans långhus påträffades en förmodad patronusgrav som var täckt med 
en sekundärt använd, runristad stenhäll. Eftersom ingen närmare datering 
av anläggningen kunde göras är dess kronologiska relation till stenkyrkan 
ännu oklar. Den senare antas vara uppförd senast 1150.

Vid de undersökningar, som under åren 1999-2003 företogs på platsen 
för den på 1500-talet nerrivna kyrkan i Klosterstad i närheten av Vadstena, 
påträffades förutom rundkyrkan i sten även lämningarna efter en stavkyr-
ka i trä (Hedvall 1999-2003; Hedvall 2003). Den senare har utgjorts av 
långhus och kor med en sammanlagd längd av ca 11,5 meter och en största 
bredd av ca 5 meter. Byggnadstekniken kännetecknas av jordgrävda stolpar 
och väggrännor. Ingen närmare datering, vare sig av stavkyrkan eller rund-
kyrkan, har hittills presenterats. Allmänt sett brukar rundkyrkor ges en 
förhållandevis sen datering, till tiden kring sekelskiftet 1200. Den heliga 
graven i Jerusalem anses vara deras arkitektoniska förebild, vilken skall ha 
förmedlats av nordiska korstågsfarare. Om stenkyrkan i Klosterstad, som 
är en av Östergötlands tre rundkyrkor, uppförts vid nämnda tidpunkt är 
dock oklart.

Ingen av de båda undersökningarna har kunnat leverera några avgöran-
de bevis för att de tidigmedeltida träkyrkorna i västra Östergötland skulle 
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vara mycket äldre än de första årtiondena av 1100-talet. Vi torde därmed 
kunna uppfatta början av detta århundrade som ett verkligt avgörande ske-
de i den kyrkliga utvecklingen i regionen. Tiden dessförinnan har, som jag 
diskuterat i föregående kapitel, kännetecknats av den stora kristna grav-
platsen gemensam för ett geografiskt område större än de senare socknar-
na. I och med att en social elit i början av 1100-talet börjat uppföra kyr-
kor med tillhörande begravningsplatser vid sina gårdar måste emellertid 
detta mönster radikalt ha förändrats. Den stora gravplatsen vid Alvastra 
borde därmed ha spelat ut sin roll men uppförandet av kryptkyrkan tyder 
på att så uppenbarligen inte varit fallet. Tvärtom kan man uppfatta dess 
tillkomst som att platsen tillförts kvalitéer av nytt och speciellt slag. Som 
redan nämnts, vill jag i första hand tolka kryptkyrkan som en helgongrav 
men frågan är då vilken vidare innebörd anläggningen kan ha haft med 
denna speciella funktion.

HELGOnKuLtEns BEtyDELsE

Helgonen var människor som under sin levnad ansågs ha stått i nära kon-
takt med Gud och därmed blev betraktade som heliga. Efter döden kom 
deras gravar och reliker, dvs. delar av deras kvarlevor, att bli föremål för en 
särskild kult. Till dessa ting knöts vittnesbörd om mirakler och undergö-
rande krafter, vilket fick människor från när och fjärran att söka sig till de 
platser, där de heliga relikerna förvarades. Tolkad som en helgongrav blir 
kryptkyrkan ett nytt och betydelsefullt inslag i den kyrkliga topografin i 
Alvastraområdet men som företeelse i en medeltida europeisk kristenhet 
har den en lång tradition, ända från tiden för de första kristna martyrerna. 
Som Patrick Geary visat sker under 700-talet en förändring av helgonkul-
ten i Europa i det avseendet att man från och med nu börjar sprida reli-
ker från heliga personer i en allt större omfattning och därmed också kan 
skapa nya heliga platser i områden, som helgonen tidigare inte haft någon 
anknytning till (Geary 1994, s. 167f ). Dessförinnan hade sådana platser 
kunnat uppkomma endast där de helgonförklarade personerna verkat i 
livstiden eller där de blivit begravda. Spridandet av reliker kunde sålunda 
från och med 700-talet bli ett mycket verkningsfullt redskap för att befästa 
den kristna läran i tidigare hedniska områden i Europas utkanter.
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Som en helgongrav skulle inte ”Sverkersgårdens” kryptkyrka represente-
ra tillkomsten av en ny helig plats. Däremot kan avsikten med denna bygg-
nad ha varit att förstärka den mentala innebörden i ett tidigare etablerat 
kristet kultcentrum. Eftersom jag velat uppfatta detta centrum, i form av 
den stora gravplatsen, som under 1000-talet skapat primärt utifrån en strä-
van att organisera och trygga kulten av förfäderna i nya former, finns det 
anledning att uppmärksamma ett samband mellan en förfäderskult med 
hedniska förtecken och kulten av de kristna helgonen (Johansen 1997, s. 
30).I bägge fallen handlar det om döda människor, som står i nära kontakt 
med det gudomliga och som uppträder som de levandes välgörare och be-
skyddare. Båda kategorierna visar sig för de levande i drömmar och syner 
och ger dem goda råd eller varningar om kommande olyckor. 

Helgonkulten skulle alltså kunna uppfattas som en transformerad förfä-
derskult. Helgonen kom att fylla i stort sett samma funktioner som förfä-
derna tidigare gjort. Skillnaden var att nu fick endast vissa personer inneha 
den roll som förfäderna spelat. Helgonen blev mediet till det gudomliga. 
De fick gåvor med sig i graven, deras gravar blev föremål för kulthandling-
ar och där dessa heliga människors gravar var belägna blev det viktigt för 
andra att bli begravda (Geary 1994, s. 43). Helgonen spelade även viktig 
social roll som beskyddare och välgörare i de levandes samhällen.

Med ovan gjorda tolkning av kryptkyrkan skulle denna märkliga bygg-
nad representera ett viktigt skede i kristnandet. Dess roll i sin rumsliga 
kontext, dvs i östra kanten av den stora gravplatsen, har emellertid varit att 
ge ny kraft åt den kristna kultgemenskap, som denna gravplats represente-
rat och som funnits etablerad på sluttningen av Omberg sedan sannolikt 
flera generationer tillbaka. Frågan är om platsen därmed också uppnått en 
särställning i förhållande till alla de övriga kristna helgedomar, som under 
1100-talets första hälft började uppföras i västra Östergötland.

I anslutning till diskussionen kring kryptkyrkans funktion måste vi fästa 
uppmärksamheten på några anläggningar omedelbart utanför denna bygg-
nad, vilka möjligen kan ha tillkommit samtidigt som denna. Det handlar 
om tre brunnsliknande konstruktioner belägna nordost om kryptkyrkan 
(se fig.7). De ligger med endast några meters avstånd från varandra och är 
konstruerade på samma sätt – gropar i marken med skoning av sten. Alla 
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tre anläggningarna befinner sig inom den yta, som Otto Frödin undersök-
te 1916-21, och måste sålunda ha frilagts och observerats av denne. Det 
märkliga är dock att ingen av dessa anläggningar är omnämnda i Frödins 
redogörelse eller är markerade på några av hans schaktplaner. En tänkbar 
förklaring till detta kan vara att Frödin inte uppfattat dem som ingående i 
en tidigmedeltida kontext. Det finns dock all anledning att uppmärksam-
ma fenomenet eftersom mönstret med brunnar intill kyrkans östdel up-
penbarligen har samtida paralleller. Norr om koret till den tidigaste träkyr-
kan i Lund, som idag kallas den äldsta Trinitatis-kyrkan och som berördes i 
föregående kapitel, har påträffats tre brunnar i skiftesverksteknik (Cinthio 
1996, s. 10). Eftersom dessa inte kunde knytas till någon profan bebyg-
gelse tolkades de som dopbrunnar och som delar av kyrkogårdstopografin. 
Likheterna med kryptkyrkan i Alvastra är onekligen slående. Skulle de tre 
stenskodda groparna på sistnämnda plats verkligen vara dopbrunnar och 
tillkomna samtidigt med kryptkyrkan kan detta sannolikt vara ett tecken 
på att ytterligare centrala, religiösa funktioner knutits till platsen under 
1100-talets första hälft.17 Den viktiga dopceremonin var ju under detta 
tidiga kristna skede förbehållen endast vissa centrala platser. Emellertid är 
ingen av de tre anläggningarna vid kryptkyrkan ännu undersökt och date-
rad varför detta antagande tillsvidare får förbli en ren spekulation.

DE sAmtiDA PArALLELLErnA

Jag har ovan hävdat att förändringarna i topografin vid den stora gravplat-
sen i och med kryptkyrkans tillkomst haft ett samband med en generell 
kyrklig utveckling i Östergötland. Samtidigt betonade jag kontinuiteten 
bakåt i tiden till ett föregående 1000-talsskede och menade att syftet med 
de nya tillskotten var att bibehålla platsens funktion och möjligen även 
höja dess status. Med dessa påståenden som utgångspunkt skall jag åter 
vända uppmärksamheten från Alvastra och i korthet studera utvecklingen 
på några av de platser i Skandinavien, där, som tidigare berörts, stora, ti-
digkristna gravplatser påträffats.

I Lund var den äldsta Trinitatis-kyrkan med tillhörande stora kyrkogård 
i bruk i ca sextio år från 990-talet fram till ungefär 1050. Då uppfördes 
på kyrkogårdens södra del en ny kyrka, denna gång murad i sten. Detta 
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sker samtidigt som den stora utbyggnaden av den kyrkliga topografin i sta-
den tar sin början. Den drygt femtio meter långa byggnaden brukar kallas 
Drottens stenkyrka eller Trinitatiskyrkan i sten.18 Den har haft långhus, kor 
och absid och antas dessutom ha varit försedd med ett östligt beläget torn 
över kordelen. Kyrkans komplicerade byggnadshistoria skall inte ytterligare 
beröras mer än i ett avseende – den har ursprungligen innehållit två grav-
kryptor, en i koret och en i den östra delen av långhuset. Hur länge dessa 
båda anläggningar är i bruk är ännu oklart. Sannolikt användes de åtmins-
tone fram till mitten av 1100-talet då kyrkan byggs om till klosterkyrka.

I Sigtuna är situationen mera komplicerad. Som tidigare nämnts, har 
det från stadens äldsta tid i slutet av 900-talet skett begravningar på ett 
stort antal platser, vilka omgärdar den profana bebyggelsen från öster till 
väster. I anslutning till dessa tidigkristna gravplatser uppföres de flesta av 
stadens medeltida stenkyrkor under ett skede som av Sten Tesch avgränsats 
till ca 1080 – 1150 (Tesch 2000, s. 5). 

En särställning bland Sigtunas kyrkor intar den s k ”Biskopskyrkan”, ti-
digare kallad S:ta Gertrud, vilken är centralt belägen inne i bebyggelsen. 
(Fig. 11) På platsen för denna kyrka låg tidigare den äldsta kungsgården i 
Sigtuna. Den förändring, som innebär att kungsgården flyttas och kyrkan 
med tillhörande kyrkogård anläggs, vill Sten Tesch förlägga till 1060-tal men 
argumentationen för en sådan tidig datering är svår att utan vidare accep-
tera. Åtta golvskikt äldre än kyrkogården har registrerats, vilka enligt Tesch 
skall motsvara en tidsrymd av endast åttio år (a.a., s. 10). Varför husen på 
kungsgårdstomten skulle ha förfallit snabbare än på andra håll i staden före-
faller svårförklarligt. Kungen och hans underlydande måste rimligen ha haft 
samma, sannolikt bättre, möjligheter att hålla sina byggnader i stånd som 
andra tomtägare i Sigtuna. Räknar man istället med mera normala tjugo år 
per golvskikt hamnar kyrkan i 1100-talets första hälft, vilket innebär att vi 
måste betrakta dess anläggande mot bakgrund av den allmänna religiösa ny-
ordning i Uppland, som sker vid denna tid (Zachrisson 1998, s. 160f).

De bevarade stengrunderna efter ”Biskopskyrkan”, vilken eventuellt kan 
ha föregåtts av en träkyrka, visar en rektangulär byggnad, som avslutas i ös-
ter med en absid utan något särskilt markerat korparti (Tesch 2000, s. 9). 
Den västra delen utgöres av ett avskilt rum och två trappor mellan nämnda 
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rum och långhuset indikerar att det förra varit försänkt i förhållande till 
långhusgolvet. Detta kryptliknande parti ger Sten Tesch en anledning att 
göra en relevant jämförelse med ”Sverkersgårdens” kryptkyrka och disku-
tera en funktion av ”biskopskyrkan” i Sigtuna som helgonkyrka eller kung-
lig gravkyrka (a.a., s. 12). Ingen av de övriga kyrkorna i Sigtuna uppvisar 
något liknande arrangemang. I förhållande till dessa förefaller sålunda ”bi-
skopskyrkan”, både genom sitt topografiska läge och sin arkitektur, att ha 
haft en särskild status.

I Köpingsvik på Öland uppföres en stenkyrka vid mitten av 1100-talet, 
dvs vid en tidpunkt då den tidigmedeltida handelsplatsen är under avveck-
ling. Kyrkan har kor, absid, ett stort långhus samt ett rektangulärt väst-
torn. Byggnaden har uppmärksammats på grund av sin osedvanliga stor-
lek men även för västtornet, som kan ha rymt en kungs-eller stormansgrav 
(Johnson & Schulze 1990, s. 56).

Utöver de nämnda platserna bör man i detta sammanhang givetvis även 
nämna Skara i Västergötland även om det här ännu inte finns någon stor 
tidigkristen gravplats belagd. Under Skara domkyrkas högkor har man 
emellertid påträffat lämningar efter en krypta till vilken man på samma sätt 
som i ”Sverkersgården” haft förbindelse via två trappor från väster (Sigsjö 
1980, s. 46). I kryptan fanns dessutom en biskopsgrav som innehöll flera 
liturgiska föremål. Hur denna anläggning skall tolkas mot bakgrund av en 
generell kyrklig utveckling i Skara är inte klarlagt. Skaras funktion som en 
viktig, kyrklig centralort redan på 1000-talet är dock väl belagd varför det 
inte är orimligt att platsen hyst en kristen kultgemenskap av samma slag 
som den vi kunnat identifiera i Alvastra.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att på de orter som under 
1000-talet rymt stora kristna gravplatser tycks det under följande århund-
rade genomgående ha skett nya materiella manifestationer. Det är frågan 
om arkitektoniskt särpräglade kyrkobyggnader i sten av vilka flera kan ha 
uppförts som helgedomar över helgongravar. I alla de anförda fallen är fe-
nomenet en del av en större genomgripande förändring av orten.

Med dessa insikter vänder vi tillbaka till Alvastra för att ytterligare för-
djupa perspektivet på förhållandena i västra Östergötland vid tiden för 
kryptkyrkans tillkomst. 
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KryPtKyrKAn i Ett sOCiO-POLitisKt sAmmAnHAnG

Som jag tidigare hävdat, kan vi, mot bakgrund av den kyrkliga utveckling-
en i regionen under 1100-talets första hälft, förutsätta att den stora grav-
platsens ställning som centrum i en kristen kultgemenskap radikalt för-
ändrats vid denna tid. När nya kyrkor i såväl sten som trä börjat uppföras i 
stort antal i västra Östergötland har man i fortsättningen begravt sina döda 
vid dessa helgedomar och inte som tidigare jordat dem på Ombergs syd-
sluttning. Tillkomsten av kryptkyrkan visar dock att denna plats fortlever 
på något sätt och i enlighet med den diskussion jag fört kring byggnadens 
funktion som en helgongrav skulle platsen även fortsättningsvis kunna ha 
haft en central roll i denna del av Östergötland. Men i vilket nytt socialt 
sammanhang kan den då ha fungerat i?

Accepterar vi dateringen av kryptkyrkans uppförande och förändringen 
av den stora gravplatsen till 1100-talets första decennier, hamnar dessa fö-
reteelser i ett skede präglat inte endast av kyrklig utan även av social för-
ändring. Det är då ett antal ätter i Götalandskapen börjar framträda i det 
skriftliga källmaterialet som dominerande aktörer i 1100-talets historiska 
utveckling, bl a den i inledningen nämnda Sverkersätten. Dessa gruppe-
ringar blev mäktiga nätverk i ett samhälle där makten varit strukturerad på 
samma sätt som tidigare, dvs. genom alliansskapande grundat på släkt-och 
vänskapsrelationer. 1100-talet är samtidigt ett skede av hårdnande mot-
sättningar inom den sociala eliten. En ny stratifiering av samhället tar form 
där elitens maktställning i högre grad än tidigare kommer att vila på inne-
hav av jord. Det är mot bakgrund av denna genomgripande förändring 
man måste se det manifesta kyrkobyggandet som äger rum från och med 
1100-talets början. 

Helgonens allmänna roll i den äldre medeltidens samhälle och deras po-
tentiella identitetsskapande betydelse för orter eller områden, exempelvis 
ett stift, har jag redan berört. Etablering av helgonkult var emellertid en 
vedertagen social strategi under 1100-talet för att legitimera olika typer av 
gemenskap såsom de ovan nämnda släktdynastierna. Jag har i en tidigare 
artikel framkastat tanken att kryptkyrkan rymt Sverker den äldres sista vi-
lorum, vilken därmed skulle ha fått status som helgongrav (Ersgård 1996, 
s. 15). Kanonisering av kungar och stormän var ingalunda ovanligt under 
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1100-talet. Ett berömt exempel är den danske fursten Knud Lavard, son 
till kung Erik Ejegod och i livstiden ledare för ett av de mäktigaste elitkol-
lektiven i det tidiga 1100-talets Danmark. Efter sin våldsamma död 1131 
blev denne sedermera kanoniserad 1169 och kunde som helgon fungera 
som en viktig ideologisk frontfigur under ”valdemarernas” långa epok då 
hans ättlingar innehade makten i riket. 

Har kryptkyrkan i Alvastra uppförts för Sverker den äldre skulle det 
innebära att den tillkommit först efter 1156, Sverkers dödsår. Så länge vi 
inte har någon närmare datering av anläggningen får detta tillvidare bli 
en ren spekulation. Vilken enskild historisk individ kryptkyrkan anlagts 
för är dock inte avgörande i detta sammanhang; det kan ju mycket väl ha 
varit en betydligt äldre förfader som upphöjts till helgon. Det viktiga är 
om kryptkyrkan faktiskt kan ha haft denna funktion som helgongrav där 
helgonet varit ledaren och beskyddaren för en av de östgötska storman-
nasläkterna. Detta skulle i så fall innebära att platsen för den tidigkristna 
kultgemenskapen från 1000-talet blir föremål för en social transformering 
under första hälften av 1100-talet. Med denna tolkning har den i fortsätt-
ningen fortsatt att fungera som gravplats men i första hand för en speciell 
dynastisk elit.

Efter att ha tecknat denna hypotetiska bakgrund till kryptkyrkans upp-
förande måste vi nu studera ett annat fenomen, som ytterligare kan belysa 
relationen mellan gravplatsen och kryptkyrkan. Det är de tidigare omta-
lade gravmonumenten i sten, försedda med senvikingatida djurornamen-
tik, som förekommer såväl på gravplatsen som i kyrkan och som kan sägas 
utgöra den mentala ”länken” mellan de bägge kontexterna.

EsKiLstunAKistOrnA
KArAKtÄr, DAtErinG, KOntExt

En eskilstunakista är ett ovan mark beläget, rektangulärt gravmonument i sten, 
vilken i sin ”äkta” form består av fem delar, en lockhäll, två sidohällar samt två 
gavelhällar, som upptill är spetsigt avslutade. På hällarna finns korsbilder och 
djurornamentik i någon av de senvikingatida stilarna Ringerike-, Urnes- eller 
Runstensstil. Ofta förekommer även runinskrift på hällarna med samma 
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språkliga innehåll som på runstenarna. Eskilstunakistorna har på stilhisto-
riska grunder allmänt daterats till 1000-talet med viss tonvikt på århund-
radets senare del. Med ”eskilstunakista” avsågs ursprungligen endast denna 
femdelade konstruktion men efterhand har i begreppet även kommit att 
innefattas gravmonument, som uppvisar nämnda karakteristika men som 
endast består av en liggande häll eller liggande häll med en eller två gavel-
hällar.19 (Fig. 13)

Året innan Otto Frödin började sin undersökning av lämningarna efter 
kryptkyrkan vid Alvastra, dvs. 1915, hade Sune Lindkvist utkommit med 
sin bok om ”Den helige Eskils biskopsdöme”. Här beskrevs eskilstunakistan 

Fig. 13. rekonstruktion av femdelad, ”äkta” eskilstunakista (efter Frödin 
1920).
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som typ för första gången och det empiriska underlaget var fynden av 
gravhällar från Lindqvists undersökningar av klosterkyrkan i Eskilstuna 
(Lindqvist 1915). Frödin hade sålunda en god utgångspunkt för tolkning-
en av de fynd av gravhällar han gjorde vid ”Sverkersgården”. 

Under de två första grävningsåren påträffade han i området väster om 
kryptkyrkan två sidohällar till eskilstunakistor samt ett mindre fragment av 
en sådan (Frödin 1919, s. 13ff). Bägge sidohällarna skall enligt Frödin ha 
kommit i dagen vid plöjning av området. Från rensningen av kryptkyrkans 
murar redovisar han ytterligare några fragment av dylika kistor. Under de 
följande årens undersökningar av kryptkyrkan påträffades så de tidigare 
omnämnda pelarfundamenten i kryptans golv, av vilka tre har utgjorts av 
hällar till eskilstunakistor (Frödin 1920, s. 15f; Frödin 1921, s. 9). 

Förutom de ovan nämnda fynden av eskilstunahällar omtalar Frödin att 
man även påträffat två parallellställda, oornerade stenhällar. Dessa låg en-
ligt Frödin ”in situ” och var orienterade i N-S. Uppenbarligen är det här 
frågan om en i marken nergrävd gravkista och alltså inget eskilstunamo-
nument. En liknande anläggning påträffades också strax utanför kryptkyr-
kans nordmur och är väl dokumenterad på planritningar och foton även 
om Frödin själv inte nämner den i sin redogörelse. Slutligen finns på en av 
hans översiktsplaner över undersökningarna vid Sverkersgården inritad en 
”gravkista” i en central del av gravplatsområdet med orienteringen O-V. 
(Fig. 6) Om det här rör sig om en regelrätt eskilstunakista eller en nergrävd 
stenkista är dock oklart.

De av Frödin redovisade fynden av eskilstunahällar vid ”Sverkersgården” 
visar att de ingått i monument av den ”äkta” femdelade varianten. Det är 
högst sannolikt att dylika anläggningar uppförts på den stora gravplatsen 
under 1000-talet men ett sådant antagande kräver dock ytterligare kom-
mentarer. Som jag mera utförligt kommer att argumentera för nedan, är det 
vid en övervägande del av fynden av eskilstunahällar uppenbarligen frågan 
om sekundärdeponeringar, alltså hällfragment från sönderslagna eskilstuna-
kistor som antingen murats in i byggnader eller placerats i senare tillkomna 
gravar. Enligt min mening kan man inte utan vidare förutsätta att dylika 
fragment härrör från gravmonument som primärt uppförts på samma plats 
som det sekundärdeponerade fragmentet. Vi måste därför fråga oss hur det 
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förhåller sig med fynden från Sverkersgården och den stora gravplatsen. 
Finns det överhuvudtaget något i deras karaktär och kontext som talar för 
att de kan ha ingått i ursprungliga eskilstunamonument på den stora grav-
platsen? Jag menar då att det är de båda sidohällarna - enligt Otto Frödins 
uppgifter påträffade vid plöjning i området väster om Sverkersgården – som 
talar för att så varit fallet (Frödin 1919, s. 18). Dessa, i synnerhet den som 
återges som fig 10 i Frödins redogörelse är i det närmaste intakta. (Fig. 14) 
Detta faktum samt förhållandet att de uppenbarligen hittats i ploggången, 
dvs. på ett förhållandevis ringa djup, tyder på att de aktuella hällarna ur-
sprungligen ingått i femdelade eskilstunakistor men blivit kvar på platsen 
efter det att dessa förstörts. Sekundärdeponerade delar av sådana kistor är 
nämligen oftast betydligt mera fragmenterade och har vanligen påträffats på 
ett större djup, antingen i eller i nära anslutning till senare gravar.

Jag menar alltså att det finns gott stöd för antagandet att den stora grav-
platsen utgjort en primär kontext för eskilstunakistor. Den senare förstö-
relsen av dessa monument bör ha inträffat senast i samband med uppfö-
randet av kryptkyrkan på 1100-talet. Vi får förmoda att de hällfragment 
som påträffats inne i denna anläggning, antingen inmurade i väggarna eller 
som pelarfundament kommer från kistor på den intilliggande gravplatsen 
även om det givetvis inte finns några säkra bevis för detta.

Fig. 14. sidohäll till eskilstunakista påträffad i området väster om ”sverkers-
gården” i samband med Otto Frödins undersökningar där 1916-21 Efter 
Frödin 1919.
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Under 1900-talet, i synnerhet dess första hälft, har forskningen kring 
eskilstunakistorna varit relativt omfattande.20 Efter Sune Lindqvists un-
dersökningar har åtskilliga nya fynd gjorts och kistorna har kommit att bli 
föremål för mer än en vetenskaplig tolkning. Termen eskilstunakista blev 
snart ifrågasatt och genom åren har ett antal alternativa benämningar lan-
serats. På 1990-talet har historikerna Tom Neill och Stig Lundberg föresla-
git vikingastilsgravmonument som samlande benämning på kistorna (a.a., 
s. 146f ). I sin licentiatavhandling från 1997 väljer dock Lundberg att kalla 
dem förromanska gravmonument.21 Jag har valt att här inte gå in i den bit-
vis ganska svåröverskådliga diskussionen kring terminologin utan kommer 
i det följande att behålla benämningen ”eskilstunakista” med det innehåll, 
som redogjordes för i inledningsraderna till detta kapitel.

I forskningen kring eskilstunakistorna har ett socialt och/eller politiskt per-
spektiv varit dominerande. Tidigkristen mission och sockenbildning, kunga-
maktens expansion och den tidiga riksbildningen, olika stormannagruppers 
sociala manifestering i det tidigmedeltida samhället är några av de sam-
manhang som man velat placera eskilstunakistorna i (Se Neill & Lundberg 
1994). Det tema som behandlas i detta arbete – dödsföreställningar och re-
lationen till förfäderna i det tidigmedeltida samhället – har knappast varit 
framträdande i forskningsdebatten kring kistorna. I det forskningsprojekt 
kring Sveriges kristnande, som drivits under 1990-talet, diskuteras eskilstu-
nakistorna sällan mer än som indikatorer på tidigkristna kyrkogårdar.22

Den karta över fyndplatser för eskilstunakistor, som Tom Neill och Stig 
Lundberg publicerat, visar ett intressant utbredningsmönster. (Fig. 15) 
Kistorna förekommer av allt att döma endast i vissa områden söder om 
Mälaren. De största koncentrationerna finns i västra Östergötland och nor-
ra Västergötland. De har vidare påträffats i Närke, Sörmland, Småland samt 
på Öland. Norr om Mälaren förefaller således inga eskilstunamonument ha 
uppförts. Ett enstaka ornerat sandstensfragment i Kungs-Husby kyrka har 
visserligen uppmärksammats som ett möjligt belägg för en eskilstunakista 
i Uppland men detta förändrar inte den generella bilden (Bonnier 1992, s. 
53ff). I Uppland finns inga koncentrationer av dylika monument. Detta 
förhållande hade, menade man tidigare, rent geologiska orsaker, en förkla-
ring som dock övertygande kunnat avvisas av Neill och Lundberg. Deras 
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uppfattning är ”istället, att förklaringarna måste sökas i religiösa, ideologiska, 
sociala och politiska förhållanden.” (Neill & Lundberg 1994, s. 156).

Som ovan nämnts, kan vi förutsätta att eskilstunamonument uppförts 
under 1000-talet, framför allt under dess senare hälft. Detta tycks emel-
lertid inte ske i Uppland men i detta landskap händer istället något annat 

Fig. 15. Karta över fynd av hällar till eskilstunakistor, upprättad av tom neill 
och stig Lundberg 1994. svart cirkel markerar fynd av en eller flera femde-
lade kistor. svart fyrkant markerar fynd av ett eller flera gravmonument.
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under samma period, nämligen ett resande av runstenar i stor mängd. Som 
Torun Zachrisson framhållit är det detta sena runstensresande, från mitten 
av 1000-talet till och med den första fjärdedelen av 1100-talet, som gör 
Uppland speciellt i förhållande till andra områden, där runstensresandet är 
under avveckling redan kring 1050 (Zachrisson 1998, s. 130). Förutom att 
vara i tiden parallella fenomen har de sena runstenarna i Uppland och es-
kilstunakistorna i Götaland några andra allmänna likheter med varandra. 
De utgör i bägge fallen monument i sten över de döda, de är försedda med 
samma sorts senvikingatida djurornamentik, de har likartade runinskrifter. 
Däremot uppträder de båda monumenttyperna i olika kontexter - runste-
narna har varit minnesmärken vid gemensamma mötespunkter i landska-
pet som gravfält, tingsplatser och vadställen medan eskilstunakistorna ut-
gjort regelrätta gravmonument på kyrkogårdar eller gravplatser.

Enligt en hypotes, som presenterats av Stefan Hagenfeldt och Rune 
Palm, skulle en stor del av de runstenar i sandsten, som tillhör den ovan 
nämnda, sena runstensperioden i Uppland, kunna uppfattas som indi-
kationer på tidiga kyrkogårdar (Hagenfeldt & Palm 1996). Dessa stenar 
skulle alltså ha fungerat som regelrätta gravmonument, dvs. varit resta på 
platsen för en begravd person. För denna hypotes talar det faktum att de 
nämnda runstenarna påträffats i eller i anslutning till kyrkor samt att de-
ras form och storlek i många fall har en likhet med medeltida gravvårdar. 
I två fall förekommer inskriften ”Här vilar” (U 541, U559), vilket onekli-
gen är en stark indikation på att dessa stenar faktiskt rests som gravstenar. 
Hagenfeldts och Palms slutsats är således att de nämnda sandstensmonu-
menten utgör belägg för tidiga kyrkogårdar i Uppland under senare delen 
av 1000-talet och början av 1100-talet och att de kronologiskt kan paral-
lelliseras med uppträdandet av runristade gravmonument i andra landskap 
såsom eskilstunakistorna i Östergötland (a.a., s. 88). 

En så tidig datering av uppkomsten av den kristna kyrkogården i Uppland, 
som Hagenfeldt och Palm föreslår, motsägs emellertid av resultaten från 
Valsta, som tydligt visade att man använt de gamla gravfälten fram emot 
mitten av 1100-talet även i de centrala södra delarna av landskapet. Hittills 
har inte heller någon kyrkogård från 1000-talet kunnat beläggas i Uppland. 
Hagenfeldts och Palms datering av de aktuella sandstensmonumenten är 
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sannolikt för tidig och betydligt mera rimligt är att uppfatta dessa och 
deras relation till tidiga kyrkor som ett 1100-talsfenomen, vilket kronolo-
giskt skulle svara mot period 5 i Anne-Sofie Gräslunds runstenskronologi 
(1100-1150).23 De ovan nämnda stenarna U 541 och U 559 tillhör för 
övrigt detta skede. Det runristade gravmonumentet i sandsten skulle alltså 
istället kunna föras till den tid då de första stenkyrkorna börjar uppföras 
på den uppländska landsbygden. Bruket att resa eskilstunamonument på 
kyrkogårdarna i Östergötland har då redan upphört.

Jag menar sålunda att Östergötland och Uppland före 1100-talet re-
presenterar två olika strategier för upprätthållandet av de dödas minne 
men att dessa strategier också innehållit centrala, gemensamma kompo-
nenter. När jag i det följande skall diskutera eskilstunakistornas betydelse 
som gravmonument torde det därför kunna vara fruktbart att göra det i 
ett jämförande perspektiv, med blicken riktad mot situationen i Uppland.

Hittills har man regelmässigt uppfattat fynd av eskilstunahällar som in-
dikationer på tidigkristna kyrkogårdar, vilka föregått de senare sockenkyr-
korna i sten. Detta har oftast skett utan någon diskussion av fyndkon-
texten, vilken vanligen utgjorts av den medeltida sockenkyrkan eller dess 
tillhörande kyrkogård. I det föregående har vi emellertid kunnat identi-
fiera en ursprunglig kontext för eskilstunamonument i form av den stora 
gravplatsen vid Sverkersgården, vilken inte kan ha varit någon tidig sock-
enkyrkogård utan fungerat i ett mycket vidare geografiskt sammanhang. 
Den fråga man då kan ställa sig är om det är dylika stora, tidigkristna kyr-
kogårdar, som utgjort den primära kontexten för eskilstunakistorna. Är det 
enbart på dessa platser de börjat uppföras vid mitten av 1000-talet och är 
det just här de haft en speciell uppgift att fylla?

Som ovan nämnts visar den av Neill och Lundberg redovisade utbred-
ningskartan en stark koncentration av eskilstunamonument till den väs-
tra delen av Östergötland. I detta sammanhang bör nämnas att det för 
närvarande pågår ett inventeringsprojekt kring eskilstunamonumenten i 
Östergötland, vilket rimligen bör kunna resultera i en mera nyanserad bild 
av dessa monument än vad som hittills förelegat (Hedvall & Menander 
2003). Projektarbetet är emellertid inte helt avslutat varför den följande 
diskussionen får utgå från Neill och Lundbergs underlag.
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Fyndplatserna för eskilstunahällar är nästan utan undantag alltid sock-
enkyrkor på landsbygden samt klosterkyrkor. Det är egentligen endast 
Sverkersgården, som i detta avseende är avvikande. De enskilda fyndorterna 
tolkas av Neill och Lundberg genomgående som platser där eskilstunamo-
nument primärt varit uppförda (Neill & Lundberg 1994, s. 151). I inget fall 
har man dock påträffat intakta eskilstunamonument i sin ”äkta” femdelade 
form. På några få platser har liggande hällar grävts fram, vilka ansetts ha legat 
”in situ”. I de flesta fall handlar det om hällfragment, som påträffats som lös-
fynd antingen på kyrkogårdar eller inmurade i kyrkväggar. Det finns emel-
lertid också exempel på att man mycket medvetet använt eskilstunahällar i 
nya sammanhang så som exemplet ”Sverkersgården” visar. På en rad platser, 
t.ex.i Vreta klosterkyrka, S:t Lars i Linköping och Hossmo kyrka i Småland, 
har man funnit delar av kistor, vilka varit sekundärt placerade i senare gravar 
(Curman 1932, s. 143; Cnattingius 1963, s. 22; Jansson 1959, s. 99).

Utifrån dessa omständigheter skulle jag vilja hävda att Neills och 
Lundbergs spridningskarta i första hand visar en sekundär distribution 
av eskilstunahällar och att det därför är nödvändigt att ytterligare proble-
matisera frågan om monumentens primära kontext. Har alltså dessa mo-
nument ursprungligen blivit uppförda uteslutande på stora, tidigkristna 
gravplatser av den typ vi kunnat studera vid ”Sverkersgården” och har de 
därefter brutits sönder och i fragment spritts ut i landskapet för en sekun-
där användning vid socken-och klosterkyrkor? Eller har man fortsatt att 
uppföra eskilstunamonument även på de äldsta kyrkogårdarna tillhörande 
de senare sockenkyrkorna? Som nämndes i föregående kapitel, tar stenkyr-
kobyggandet i västra Östergötland av allt att döma sin början under de för-
sta decennierna av 1100-talet. Förekomsten av ett renodlat träkyrkoskede, 
vilket skulle föregå stenkyrkorna och till vilket eskilstunamonument skulle 
kunna knytas, har däremot, som tidigare diskuterats, inte kunnat beläggas. 
En möjlighet att komma vidare med frågan om eskilstunamonument pri-
märt blivit uppförda på platsen för 1100-talets socken-och klosterkyrkor 
borde dock kunna vara att betrakta de fåtal fall där det hävdats att tidig-
kristna gravmonument påträffats i ursprungligt läge.

S.t Martin i Skänninge är en tidig kyrkoinstitution som på 1200-talet 
omvandlas till S:ta Ingrids nunnekloster (Hasselmo 1983, s. 13). På platsen 
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för den försvunna äldsta kyrkan och dess kyrkogård, om vars karaktär hit-
tills inget är känt, hittades på 1930-talet ett antal eskilstunahällar samt vad 
som tolkades som en familjegrav, innehållande skeletten efter fyra män och 
en kvinna (Wallenberg 1984). Över den senare graven låg två rektangulära 
hällar försedda med runinskrift men utan den för eskilstunakistan karakte-
ristiska djurornamentiken. På den ena hällen omtalar runorna att en fader 
”Kufe” lade stenen efter sonen ”Vile”. På den andra står att en ”Harane” 
lagt den över fadern ”Kufe”. Hällarna torde ha ett nära samband med var-
andra då man bör kunna förmoda att ”Kufe” avser samme person i bägge 
fallen. Däremot kan de ju knappast ha ristats vid samma tillfälle. Genom 
sitt arrangemang med två liggande hällar och sin frånvaro av djurornamen-
tik är denna unika grav i Skänninge inget äkta eskilstunamonument men 
frågan är om man kan betrakta den som en primär anläggning med samt-
liga komponenter i ursprungliga lägen. De fem individerna är uppenbar-
ligen inte gravlagda samtidigt utan kan sannolikt uppfattas som medlem-
mar av en familj eller släkt, vilka vid olika tillfällen jordats i en gemensam 
grav. Om denna innehåller de tre på hällarna namngivna personerna måste 
hällarna successivt ha tillfogats graven. Men varför har två av de gravlag-
da, en man och en kvinna, inte fått någon häll lagd över sig? Skulle man 
inte som alternativ tolkning kunna tänka sig att hällarna representerar tre 
förfäder vars gravmonument sekundärt placerats över fem senare avlidna 
medlemmar av en släkt? Att tidigkristna gravhällar använts sekundärt i se-
nare gravar finns det, som vi ovan kunnat se, flera goda exempel på. Jag 
menar därför att vi tillsvidare får lämna frågan öppen om karaktären på S:
t Martins äldsta kyrkogård och förekomsten där av primärt anlagda tidig-
kristna gravmonument.

I föregående kapitel nämnde jag de nyligen utförda undersökningarna 
på platsen för Klosterstads sedan 1500-eller 1600-talet rivna kyrka, vilken 
visade sig vara något så ovanligt som en rundkyrka, den tredje kända i 
Östergötland (Hedvall 1999-2003; Hedvall 2003). I anslutning till kyrk-
platsen hade tidigare delar av eskilstunahällar påträffats vid plöjning och 
under de nämnda undersökningarna hittades ytterligare ett antal fragment 
i anslutning till kyrkolämningarna. Ett av dessa påträffades i kyrkans rund-
hus och utgjordes av en liggande häll med runskrift och djurornamentik. 
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Vid dess östra kant fanns en gavelhäll utan ornamentik. Hällarna, av vilka 
ingen var intakt, var placerade över en grav som var äldre än den under-
sökta rundkyrkan. Fyndet har ansetts vara ett exempel på ett eskilstuna-
monument ”in situ” men på grund av hällarnas fragmentariska tillstånd 
torde man inte helt kunna utesluta möjligheten av att de blivit sekundärt 
deponerade över graven. Undersökningsresultaten från Klosterstad är för 
närvarande bearbetning varför de gjorda tolkningarna får betraktas som 
preliminära. En fortsatt diskussion om hällarnas ursprungliga kontext får 
därför anstå tillsvidare.

Inget av de båda ovan nämnda exemplen utgör sålunda något tydligt 
belägg för en urspunglig miljö kring eskilstunamonumenten. För när-
varande kan vi enligt min mening identifiera en dylik miljö endast i 
”Sverkersgårdens” stora gravplats och det är i detta sammanhang vi kan 
föra diskussionen vidare kring monumentens primära betydelse. Här 
måste givetvis även den plats nämnas, som jag i ett tidigare kapitel fö-
reslagit som den hittills enda tänkbara parallellen till ”Sverkersgårdens” 
gravar, nämligen S:t Larskyrkans äldsta kyrkogård i Linköping. Vad gäller 
frågan om eskilstunamonumentens ursprungliga kontext har denna plats 
ingen ytterligare information att bidra med även om ett större antal häll-
fragment här påträffats. Dessa hällar låg emellertid alla i sekundära lägen 
(Cnattingius 1963, s. 5).

EsKiLstunAKistAn På DEn stOrA KyrKOGårDEn

Som ovan nämnts är den vedertagna uppfattningen, vilken alltså grundar 
sig på stilhistoriska iakttagelser, att uppförandet av eskilstunamonument 
tar sin början under decennierna kring 1000-talets mitt och för närvaran-
de finns det inga skäl för att ifrågasätta denna kronologiska avgränsning. 
Därmed torde man ha fog för att kunna anta att kistornas uppträdan-
de sker samtidigt som den stora gravplatsen anläggs på sydsluttningen av 
Omberg och rimligen måste man betrakta de båda företeelserna i ett nära 
sammanhang med varandra. Eskilstunakistorna skall vi sålunda inte upp-
fatta endast som tidigmedeltida gravmonument i största allmänhet utan 
redan från början som integrerade delar av den nya kultgemenskap som 
den stora gravplatsen är ett uttryck för.
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 I eskilstunakistan förenas två företeelser av skilda kulturella ursprung. 
Den ena är stensarkofagen belägen ovan mark, en nyhet på nordiskt om-
råde men med lång tradition tillbaka i det tidigkristna Europa. Den andra 
är den ornamentala utsmyckningen, vilken utgöres av den nordiska djur-
ornamentiken i sina yngsta former. Därtill kommer runinskrifter med ett 
likartat innehåll på en del kistor. Oftast står det att ”NN. lade denna häll 
efter NN.”, följt av en angivelse av släktrelationen samt en åkallan av typen 
”Gud hjälpe hans/hennes själ”. 

Bertil Nilsson har i slutpublikationen för forskningsprojektet ”Sveriges 
kristnande” hävdat angående de sena runstenarna i Mälardalen, vars språk-
liga budskap är av i princip samma slag som det ovan beskrivna, att de i 
första hand skall uppfattas som minnesstenar över de döda med anknyt-
ning till ”den kristna ’memoria’-traditionen” (Nilsson 1996, s. 377f). 
Runstensmonumentens övriga funktioner menar han är sekundära i förhål-
lande till denna överordnade minnesfunktion. Nilssons uppfattning är så-
ledes att dessa monument skall betraktas i ett rent kristet sammanhang där 
de ”har markerat att den avlidnes själ tagits in i kyrkans förbönsgemenskap….” 
(ibid.). En liknande innebörd skulle man således även kunna ge eskilstu-
nakistorna, som ju är försedda med samma ornamentala utsmyckning och 
samma språkliga budskap som runstenarna. Frågan är dock om inte så-
väl de förra som de senare måste tolkas på ett något annorlunda och mera 
komplext sätt. Här skall inte ifrågasättas funktionen som minnesmärke el-
ler den kristna prägeln, som är otvetydig genom närvaron av korssymbolen 
och åkallandet av Gud. Därutöver ger emellertid stenmonumenten även 
uttryck för något annat, nämligen en relation mellan levande och döda. Jag 
menar alltså att de inte bara är minnesmärken över en död person utan i 
lika hög grad över en handling nämligen den att någon reser sten/lägger häll 
över en avliden anförvant. Genom denna handling, som den ristade stenen 
manifesterar, upprätthålls relationen till förfäderna. Stenmonumenten kan 
man sålunda tolka som konkreta uttryck för den viktiga sociala mekanism, 
som jag tidigare diskuterat i denna text och som innebär att man upprätt-
håller relationen till ett legitimerande och auktoritärt förflutet.

Som flera forskare hävdat vad gäller 1000-talets runstenar, bör det finnas 
ett nära betydelsemässigt samband mellan runstenens stiliserade drakorm 
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och den släkt som låtit resa stenen (Johansen 1997, s. 143f; Andrén 2000, 
s. 13ff). Birgitta Johansen har tolkat runstenen och dess utsmyckning som 
en ”miniatyrisering” av Midgård där drakdjuret utgör Midgårdsormen som 
vakar över gården, odalen och dess invånare. Det förefaller rimligt att upp-
fatta eskilstunakistan på ett likartat sätt, vilken då inte blir ett minnesmär-
ke endast över en enskild person. Den blir ett monument över en medlem 
av en släkt, ett monument som med sin ornamentik uttrycker att den grav-
lagde, släkten och stamgården ingår i en odelbar, föreställningsmässig hel-
het. På detta sätt kan eskilstunakistan ha utgjort lösningen på det problem, 
som måste ha uppstått när man för första gången varit tvungen att konkre-
tisera föreställningen om denna helhet utanför den gamla ättebacken vid 
stamgården. Som tidigare nämnts är det sannolikt att den stora kyrkogår-
den under decennierna kring 1000-talets mitt avlöst gravläggningarna på 
de förkristna gravfälten. I fortsättningen är det i detta nya sammanhang 
släktens förfäder skall leva vidare i gemenskap med andra släkter. Denna 
gemenskap är den kristna gemenskapen vilket korssymbolerna på de ris-
tade hällarna är uttryck för. I denna nya gemenskap blir stenmonumentet 
det materiella, föreställningsmässiga uttrycket för den enskilda släkten.

uPPLAnD OCH ÖstErGÖtLAnD

Efter denna diskussion kring eskilstunakistans roll på den stora kyrkogår-
den vid Omberg under 1000-talet skall vi nu göra en kortare utblick mot 
Uppland under motsvarande skede. Vi har redan kunnat konstatera att 
Mälaren av allt att döma utgör en nordlig gräns för eskilstunamonumen-
tens utbredning. Vi har också kunnat se att en period av omfattande run-
stensresande inleds i Uppland ungefär samtidigt som man börjar uppföra 
eskilstunamonument i Götalandskapen. Jag tänker här inte ge mig in i den 
mycket omfattande diskussion, som under de senaste decennierna förts 
kring de uppländska 1000-tals-stenarnas datering och ornamentik utan 
förlitar mig här på aktuella resultat, som presenterats av forskare som bl.a. 
Ann-Sofie Gräslund, Frands Herschend och Torun Zachrisson.24 Som re-
dan nämnts, är mitt syfte främst att diskutera likheter och skillnader mel-
lan Östergötland och Uppland vad gäller strategier för att upprätthålla 
minnet av de döda.
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En slående olikhet mellan Uppland och Östergötland har vi redan kun-
nat konstatera. I det förra landskapet behåller man sina döda på de gamla 
gravfälten ända fram emot mitten av 1100-talet, så som resultaten från 
Valsta gravfält med stor tydlighet visar. I Östergötland överger man mot-
svarande gravfält sannolikt ca etthundrafemtio år tidigare. Vi har ock-
så kunnat se hur man i Uppland återanvänder äldre gravmonument på 

Fig. 16. Planfoto av anläggning 1 på valsta gravfält, en gravhög från 800-
talet med två koncentriska kantkedjor som framträdande element. tre sten-
kistor, arrangerade i korsform, har sekundärt tillfogats anläggningen kring 
ca 1100. (Andersson 1997a).
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gravfälten så sent som kring 1100 samtidigt som man tillfogar dessa mo-
nument nya, kristet influerade symboler. Den säregna anläggningen på 
Valstagravfältet med gravar nergrävda i korsform mitt i en äldre gravhög är 
ett uttryck för detta (Andersson 1997a). (Fig. 16)

Det sker påtagliga förändringar på gårdarna i Uppland under 1000-ta-
let , vilket de tidigare kommenterade undersökningsresultaten från Sanda 
och Valsta visat. Det är dock svårt att tolka dessa förändringar som att 
gårdarna skulle ha förlorat rituella funktioner vid denna tid. Tvärtom 
tycks resultaten från exempelvis Sanda kunna tyda på att dylika funktio-
ner behållits och till och med förstärkts under 1000-talet. Frågan är nu 
hur man skall uppfatta den intensiva perioden av runstensresande under 
senare delen av 1000-talet och början av 1100-talet mot denna bakgrund. 
Torun Zachrisson har i sin doktorsavhandling tolkat denna ”andra våg” 
av runstensresande som uttryck för en medveten mission, vilken haft sin 
utgångspunkt i den kristna staden Sigtuna (Zachrisson 1998, s. 157f ). 
Hon ansluter sig härvidlag till Sten Teschs tes, enligt vilken stormännen på 
de uppländska gårdarna stått i ett nära beroendeförhållande till kungens 
Sigtuna. Som framgått i ett tidigare kapitel har jag emellertid velat upp-
fatta relationen mellan landsbygden och staden Sigtuna på ett annorlunda 
sätt. Min utgångspunkt är den nekropolfunktion som staden att döma av 
de många gravplatserna måste ha haft. Om stormännen i Uppland varit 
så socialt bundna till Sigtuna som Sten Tesch hävdat borde det ha varit 
dessa som fått sin gravplats i staden. Senare års gravfältsundersökningar i 
Uppland tyder dock inte på detta; de uppländska stormännen har blivit 
begravda som tidigare, på de gamla gårdsgravfälten. 

Jag menar alltså att relationen mellan landsbygden och Sigtuna kan ha 
varit en annan, möjligen präglad mera av motsättning än av beroende. Här 
är inte platsen för att penetrera den komplicerade problematik som Sigtunas 
funktion under tidig medeltid utgör men jag vill ändå ställa frågan om inte 
denna stad kan ha funnits till för andra kategorier av människor än dem 
från Uppland, dvs. för dem som kom utifrån, via sjölederna. En sådan syn 
på Sigtuna harmonierar för övrigt väl med de nyligen presenterade resulta-
ten från Mats Roslunds undersökningar av keramikkulturen i Mälardalen 
under tidig medeltid. Östersjökeramiken, som är talrikt förekommande i 
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Sigtuna, har uppenbarligen inte fått något genomslag på den uppländska 
landsbygden där den endast uppträder i mycket ringa mängd (Roslund 
2001, s. 229f ). Här har man istället under tidig medeltid hållit fast vid de 
keramiska traditionerna från vikingatiden. Därmed förstärks bilden av den 
uppländska landsbygden som präglad av en ”kvardröjande vikingatid”, vil-
ket konkretiseras i såväl begravningssedvänjor som föremålskulturen, sam-
tidigt som en kulturell slutenhet gentemot Sigtuna blir mycket påtaglig.

När vi skall försöka lokalisera incitamenten till det intensiva runstens-
resandet på den uppländska landsbygden under det sena 1000-talet bör vi 
därför enligt min mening inte vända oss mot Sigtuna utan mot gårdar som 
Sanda och Valsta, vilka vi inte får underskatta som socialt och kulturellt 
aktiva miljöer. Jag vill vidare hävda att vi måste se runstenresandet i ett 
nära sammanhang med det speciella gravskicket i Uppland och att bägge 
företeelserna uttrycker något grundläggande om relationen till de döda och 
till det förflutna. Under 1000-talet har denna relation uppenbarligen blivit 
problematisk att upprätthålla och gamla traditioner som omgivit kulten av 
förfäderna har man blivit tvungen att omdefiniera. Ytterst har det handlat 
om att vidmakthålla den socialt viktiga relationen till det förflutna i en ny 
gemenskap med kristna förtecken. Den korsformade gravkonstruktionen 
från omkring 1100 i Valsta visar detta på ett slående sätt – genom att gräva 
ner denna i 800-talets gravhög anknyter man mycket konkret till förfä-
derna; genom att ge den nya graven formen av ett kors markerar man på 
samma gång närvaron i den nya kristna gemenskapen. Samtidigt som man 
sålunda behållit de dödas gravar på de gamla gravfälten har man genom 
resandet av runstenar fört ut deras minne i landskapet. 

Det har förts en långvarig och ännu inte avslutad diskussion kring avsik-
terna kring runstenarnas lokalisering men det förefaller högst sannolikt att 
de primärt anlagts på platser där människor rört sig och sammanträffat med 
varandra, vid gravfält, vägar, vadställen, tingsplatser etc. Anders Andrén har 
nyligen diskuterat hur runstenarnas budskap, i vilket bild och text sam-
verkat på ett symboliskt sofistikerat sätt, kan ha förmedlats till omvärlden 
(Andrén 2000). Detta menar han har skett som en kollektiv handling där 
en i skrivandets och bildtydningens konst förfaren person tolkat stenens 
innebörd för en skara människor. På detta sätt blev runstenslokalen en plats 
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för social interaktion där berättelser om den döde, hans släkt och dess för-
flutna kunde förmedlas till omvärlden. Härigenom måste även runstenslo-
kalerna ha skapat en gemenskap mellan gårdarna i landskapet, en gemen-
skap i vilken dessa med korset som samlande symbol kunde berätta om sitt 
förflutna och upprätthålla sin identitet.

Därmed skulle vi ha en möjlighet att fånga hela den grundläggande 
skillnaden mellan Östergötland och Uppland. I bägge områdena har män-
niskorna under 1000-talet ställts inför samma avgörande problematik, 
nämligen att kunna bevara banden till det förflutna i en ny gemenskap. 
I detta sammanhang har man dock valt något olikartade strategier men i 
såväl Östergötland som Uppland har man utnyttjat den symboliska kraf-
ten i det runristade och djurstilsornerade stenmonumentet. I det senare 
området har man bibehållit och förstärkt gårdens rituella roll som kult-
gemenskap samtidigt som man fortsatt att begrava sina döda på de gamla 
gravfälten. Runstenen har här blivit redskapet för att integrera gårdens 
identitet och rituella förflutna i den nya gemenskapen. I Östergötland har 
eskilstunakistan uppenbarligen haft samma funktion. Gården däremot fö-
refaller inte här ha haft samma rituella betydelse som i Uppland. Istället 
har man i Östergötland skapat en ny kultgemenskap i form av den stora 
gravplatsen. Här har man begravt sina döda och här har eskilstunakistan 
spelat sin primära roll.

I såväl Uppland som Östergötland är den kristna läran närvarande, ma-
terialiserad bl. a. i de med djurornamentik och korssymboler ornerade sten-
monumenten. Detta menar jag är inte i första hand uttryck för missions-
kampanjer eller religiösa konflikter. Detta är 1000-talets kristendom så 
som denna tillämpades under 1000-talet, dvs så som detta fenomen alltid 
måste betraktas, nämligen som tillämpad i skiftande kulturella och sociala 
kontexter.

DEt sÖnDErBrutnA mOnumEntEt

Vi skall nu återvända till eskilstunakistorna i Östergötland och studera 
dem i deras andra fas. Som ovan antytts, menar jag att de haft en sekun-
där distribution som skilt sig från den primära på flera avgörande sätt. På 
den stora gravplatsen på Omberg har man, sannolikt med början någon 
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gång under 1100-talets första decennier, börjat bryta ner eskilstunamo-
numenten, slå sönder dem i mindre delar och infoga dylika fragment i 
nya kontexter. I ett föregående avsnitt har jag redan kort beskrivit några 
av dessa kontexter. Hällfragment har använts som konstruktionselement i 
kyrkor såsom i Sverkersgården där de lagts som stöd för pelarna i kryptan. 
De har murats in i kyrkväggar och i bogårdsmurar, vilket skett i åtskilliga 
av sockenkyrkorna i västra Östergötland. Slutligen har delar av hällar an-
vänts i nya gravar, vilket exemplen från Vreta klosterkyrka och S:t Lars i 
Linköping visar. Många hällfragment har ingen närmare kontextbestäm-
ning än ”lösfynd från kyrkogård” men sannolikt kan åtskilliga av dessa 
härröra från gravar.

Den rikaste fyndlokalen för eskilstunahällar inte endast i Östergötland 
utan i hela Sverige är Hovs kyrka vid norra stranden av sjön Tåkern, vil-
ken i detta sammanhang förtjänar att särskilt uppmärksammas. På dess 
kyrkogård har ett tiotal hällfragment påträffats, av vilka inget låg i ur-
sprungligt läge. Det är emellertid från själva kyrkan som huvudparten av 
fragmenten härrör. I samband med restaureringsabeten på kyrkan under 
1940-och 1950-talen upptäcktes över etthundrafemtio ornerade fragment 
av varierande storlek inmurade framför allt i långhusmurarna samt i östga-
veln (Jansson 1962). Möjligen kan ytterligare ett hundratal fragment fin-
nas i väggarna. Trots det stora antalet fragment behöver dessa enligt Sven 
B.F. Jansson, som ingående studerat fynden i Hov, inte representera mer 
än ett tiotal hela monument (a.a., s. 37). Som något märkligt framstår det 
faktum att de ornerade hällfragmenten inte härrör från den äldsta 1100-
talskyrkan utan från murpartier som uppförts sannolikt under 1200-ta-
lets senare hälft.25 Frågan, som Sven B.F. Jansson ställde redan 1962, blir 
då var hällarna befunnit sig under 1100-talet och början av 1200-talet 
(Jansson 1962, s. 11f ). Tillhör de monument, som uppförts på den äldsta 
kyrkogården i Hov under 1000-talet och som förblivit intakta ända fram 
till 1200-talets senare del? Men varför skulle de ha lämnats orörda just på 
denna kyrkogård när man på andra platser bryter ner eskilstunamonu-
menten redan hundra år tidigare? Eller är det så att hällfragmenten i Hov 
ursprungligen varit inmurade i den äldsta stenkyrkan från 1100-talet och 
således en andra gång blivit sekundärt deponerade, men nu i 1200-talets 
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kyrka? Sammanfattningsvis kan man sålunda konstatera att Hovs kyrka 
rymmer flera avgörande men tyvärr ännu olösta problem kring eskilstuna-
monumentens öden efter 1000-talet.

Hur kan vi nu uppfatta denna märkliga behandling, som eskilstuna-
kistorna utsätts för, att efter kanske endast två-tre generationer avsikt-
ligt förstöras men ändå i fragmentiserad form komma till användning på 
olika sätt efter destruktionen? Stig Lundberg har diskuterat fenomenet i 
sin licentiatavhandling om de förromanska gravmonumenten (Lundberg 
1997, s. 53f ). Hans förklaring går ut på att dessa monument blivit ”omo-
derna”, när den romanska stilen introducerats, att de därmed förlorat sin 
ursprungliga betydelse och i detta sammanhang reducerats till byggnads-
material vid de nya kyrkobyggena. Lundberg antyder emellertid även att 
själva förstörelsen av eskilstunamonumenten kan ha haft en speciell, sym-
bolisk innebörd. I samband med nya religiösa och politiska förhållanden 
på 1100-talet kan det nämligen ha blivit viktigt att medvetet förstöra dem 
i deras egenskap som symboler för den gamla samhällsordningen. Till en 
liknande förklaringsmodell har även Jes Wienberg anslutit sig. Han har 
menat att de förstörda men sekundärt använda eskilstunamonumenten re-
presenterar ”taberne i rigsdannelsen.” (Wienberg 1998, s. 200).

Även andra stenmonument från yngre järnålder och tidig medeltid har 
fått en sekundär behandling liknande den som eskilstunakistorna genom-
gått. Det gäller såväl de ordinära runstenarna, de gotländska bildstenarna 
samt de senare romanska gravmonumenten. Exempel på dessa kategorier 
har påträffats inmurade i medeltida kyrkor. För Västergötlands vidkom-
mande har Stig Lundberg noterat att den kraftiga fragmentarisering, som 
kännetecknar eskilstunakistorna, inte tycks ha drabbat de sekundärt an-
vända runstenarna och de romanska gravmonumenten, vilka alla är för-
hållandevis hela.

Stig Lundberg vill således söka en i första hand funktionell förklaring 
till återanvändandet. När gravmonumenten förlorat sin ursprungliga bety-
delse har de kunnat utnyttjas som byggnadssten. Andra forskare har emel-
lertid under senare år velat se en vidare symbolisk dimension i den sekun-
dära deponeringen av de mer eller mindre fragmenterade hällarna. Mats 
Burström har studerat återanvända gotländska bildstenar och deras plats 
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i det medeltida kyrkorummet (Burström 1996, s. 27f ). Han har tolkat 
deras närvaro i kyrkan framför allt som representanter för den besegrade 
hedendomen. Därigenom har de bidragit till att framhålla den nya trons 
överlägsenhet för kyrkobesökarna.

Den som mest utförligt behandlat problematiken kring återanvändan-
det av äldre monument i kyrkorummet på senare år är Birgitta Johansen 
(Johansen 1997). I sin förklaring av fenomenet följer hon delvis Mats 
Burströms tankegång. Hon har emellertid utvecklat denna och hävdat att 
ett syfte kan ha varit ”att bryta äldre föreställningars makt genom att återan-
vända äldre bruk och traditioner i nya sammanhang, att övertyga menigheten 
om den kristna religionens fördelar genom att fylla kyrkorna med såväl nya 
som gamla symboler för kraft och makt.” (a.a., s. 242). 

Kan nu de ovan nämnda förklaringarna ha någon tillämplighet på eskil-
stunakistornas sekundära användning i medeltida kyrkobyggnader? I lik-
het med Burström och Johansen tror jag att det måste ha funnits en stark 
symbolisk avsikt med den sekundära deponeringen. Att så förhållandevis 
många ornerade hällar deponerats i senare gravar tyder på att kistorna till-
erkänts ett speciellt symboliskt värde även efter nerbrytningen. Också de 
hällfragment som infogats i 1100-talets stenkyrkor menar jag måste ha 
haft en symbolisk innebörd även om vi inte har några egentliga bevis för 
detta. Det förefaller dock märkligt om man endast av rent byggnadstek-
niskt funktionella skäl föredragit de tunna gavelhällarna, som stöd för pe-
larna i Sverkersgårdens krypta, när man samtidigt haft rikligt med natur-
ligt stenmaterial för detta ändamål i närområdet kring Omberg. 

Vid de nyligen företagna undersökningarna i Klosterstad påträffades 
flera hällfragment i grunderna till den rivna rundkyrkan (Hedvall 1999-
2003). Intressant nog återfinns dessa i två speciella delar av byggnaden, 
nämligen i koret samt i anslutning till vapenhuset. Jag tror inte det är en 
tillfällighet att fragmenten deponerats i två av de sannolikt mest mentalt 
”laddade” zonerna kyrkan – ingången och det allra heligaste. I koret var 
för övrigt en av de funna hällarna infogad i ett trappstegsfundament till 
altaret.

Burströms och Johansens förklaringar bygger genomgående på en snävt 
religiös dikotymi ”hedniskt-kristet”. Kännetecknande för dessa forskare 
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är vidare en syn på kristnandet som en manipulativ process. Förslagna 
och beräknande missionärer i maskopi med en lika beräknande, social elit 
antas ha manipulerat den övriga befolkningen och genom att i kyrkorna 
blanda gamla och nya element har man ”smygvägen” kunnat vinna över 
denna befolkning till den nya tron. När det gäller eskilstunamonumentens 
sekundära användning är min övertygelse emellertid att denna måste för-
klaras på ett helt annorlunda sätt. Monumenten har haft en innebörd allt-
för komplex för att de skall kunna placeras i något av facken hedniskt resp. 
kristet eller att de kunnat fungera så endimensionellt manipulerande som 
Burström och Johansen föreslagit.

I ett föregående avsnitt hävdade jag att den ornerade stenkistan måste 
ha uttryckt ett nära föreställningsmässigt samband mellan ’den gravlagde, 
släkten och stamgården’. Innebörden av eskilstunamonumentet har alltså 
inte endast varit vare sig rent religiös eller rent social utan sammansatt. 
Ger man detta monument ett sådant sammansatt, symboliskt värde är det 
viktigt att uppfatta denna symbolik på samma sätt som medeltidens män-
niskor. En symbol var enligt en medeltida mentalitet inte endast ett ab-
strakt tecken för det symboliserade. Symbolen var en oseparerbar del av 
det den symboliserade (Gurevich 1985, s. 78). En del av något kunde så-
lunda symbolisera en helhet men var samtidigt i mycket konkret bemär-
kelse denna helhet. Detta perspektiv menar jag att man skulle kunna lägga 
på eskilstunakistorna och den behandling de blir föremål för. Det kistorna 
symboliserade på den stora gravplatsen var de också oupplösliga delar av. 
Samtidigt var delen av kistan en lika oupplöslig del av samma helhet. 

Betraktar man de sönderbrutna kistorna på detta sätt blir förstörelsen av 
dem ingen negativ händelse i betydelsen totalt utplånande av symboliskt 
innehåll. Nerbrytandet av kistorna bör rimligen ha ett samband med den 
avgörande förändring av den stora gravplatsen som sker sannolikt under 
1100-talets första decennier och som jag berörde i kapitlet om kryptkyrkan. 
Vid denna tid uppkommer nya kultgemenskaper i och med byggandet av 
de många romanska stenkyrkorna i västra Östergötland. Förutsättningarna 
för den äldre, tidigkristna kultgemenskap, som den stora gravplatsen på 
Omberg är ett uttryck för, har därmed radikalt förändrats. Uppförandet 
av den lilla kryptkyrkan i den östra kanten av gravplatsen innebär, som 
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jag tolkat fenomenet, att platsens symboliska innehåll transformerats. Den 
gamla gemenskapen av släkter som upprätthållit minnet av sina förfäder 
på platsen har förmodligen inte kunnat existera vidare i den form den ti-
digare haft. 1000-talets gravmonument måste vi uppfatta som oskiljaktiga 
delar av denna gemenskap samtidigt som de också är en del av den helhet 
som släkten och dess förfäder utgör. När den stora kultgemenskapen på 
Omberg upplöses måste därför även monumenten upphöra att existera i 
sin ursprungliga gestalt. Mot denna bakgrund kan vi förstå den systema-
tiska förstörelse som drabbar dessa monument. Dock övergår de sönders-
lagna eskilstunakistorna inte nu till att endast vara stenar bland alla andra 
stenar. Fortfarande har de ett innehåll som symboliska delar av släktens ge-
menskap och som bärare av ett dylikt innehåll har de sannolikt hanterats 
efter speciella rituella mönster. De har förts till de nya helgedomarna och 
symboliskt inlemmats i de kultgemenskaper som dessa utgör. Så menar jag 
att vi måste tolka inmurandet av hällfragmenten i kyrkväggar, altarfunda-
ment, pelare, bogårdsmurar etc. samt infogandet av dem i nya gravar. 

I detta sammanhang skulle jag vilja påstå att handhavandet av de sön-
derslagna eskilstunakistorna har vissa allmänna likheter med hanteringen 
av helgonreliker under medeltiden. De sistnämnda var fragment av heliga 
människors kroppar eller föremål som på ett eller annat sätt hade nära an-
knytning till dessa människor. Till dessa fysiska lämningar efter helgonen 
knöts, som tidigare nämnts, starka föreställningar om mirakler och under-
görande krafter. För den medeltida människan utgjorde reliken inte endast 
ett symboliskt minne av en helig person; för henne var reliken helgonet på 
ett mycket påtagligt sätt (Geary 1994, s. 202). När helgonreliker placerats i 
kyrkornas altaren innebar detta att helgonet var fysiskt närvarande och att 
kyrkan laddats med dess undergörande krafter. Som jag tidigare framhållit 
har gränsen mellan helgonkult och förfäderskult sannolikt inte varit skarp 
under tidig medeltid såtillvida att helgonen i mycket kom att spela sam-
ma roll som förfäderna sedan länge gjort. De inmurade eskilstunahällarna 
kan därför ha fyllt en liknande funktion som helgonrelikerna. De förra har 
bidragit till att fylla kyrkobyggnaden med ytterligare symboliskt innehåll. 
Den krossade eskilstunakistan i sin nya kontext skulle sålunda kunna upp-
fattas som ett sätt att i den kristna gemenskapen integrera släktidentitet och 
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förfäderskult - företeelser som sannolikt spelat en viktig roll ännu under 
1100-talets första hälft,.

I likhet med Birgitta Johansen skulle man kunna säga att eskilstunahäl-
larna ”blev symboliskt virke i kyrkorna” (Johansen 1997, s. 242). Däremot 
delar jag inte uppfattningen att inmurandet varit en manipulativ handling 
enbart med syftet att vinna själar till den nya tron.26 Hällarnas symboliska 
kraft var en mental realitet som måste ha omfattats av alla i 1100-talets 
Östergötland. Genom att ta dem med sig in i stenkyrkan upprätthöll man 
banden till förfäderna och det förflutna. Härigenom var förfäderna närva-
rande i den nya helgedomen.

Efter denna långa utredning kring de djurstilsornerade gravmonumen-
ten är det nu nödvändigt att fokusera på förändringarna under 1100-talets 
första hälft i ett bredare historiskt perspektiv. Vi kommer därmed också 
fram till den viktiga händelse i västra Östergötland som innebär att klos-
tret i Alvastra grundläggs.

KLOstrEt, FÖrFÄDErnA OCH LAnDsKAPEt
KLOstErGrunDAnDEt 1143

Genom att vi nu riktar vårt intresse mot Alvastraklostrets etablering på 
1140-talet aktualiseras den grundläggande problematik som jag i inled-
ningskapitlet formulerade som en av de viktigare utgångspunkterna för 
detta arbete. Vilken roll har klostret allmänt sett spelat i kristnandepro-
cessen? Vilka överväganden har styrt lokaliseringen av denna anläggning 
till den tidigmedeltida kontext som jag i de föregående kapitlen sökt klar-
lägga? Hur ska vi förstå sambanden mellan å ena sidan klostret och å den 
andra den stora gravplatsen och kryptkyrkan?

Jag skall här inte närmare kommentera det mycket knapphändiga skrift-
liga material som rör Alvastraklostrets tillkomst. Det har av allt att döma 
grundlagts år 1143 av munkar från Clairvaux och de primära initiativ-
tagarna har enligt traditionen varit den i inledningsraderna omnämnde 
Sverker den äldre och hans hustru Ulfhild. Klosteretableringen torde så-
lunda ha varit en del av en social och politisk strategi formulerad av den 
högsta sociala eliten i Östergötland.
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Vad gäller lokaliseringen av klostret kan vi direkt slå fast att man här-
vidlag knappast kan ha följt de ursprungliga ordensstatuterna, enligt vilka 
nya kloster skulle anläggas i ödemarker. Den södra sluttningen av Omberg 
har, som vi kunnat se i det föregående, i början av 1100-talet inte varit nå-
gon ödemark utan istället ett viktigt socialt och religiöst centrum i västra 
Östergötland. Vilka är skälen till att man valt att förlägga klostret just hit? 
Att nöja sig med att kalla grundläggningen för en maktmanifestation på en 
central plats initierad av en av de mäktigaste och mest inflytelserika släkter-
na under 1100-talet är att göra det för enkelt för sig. Vi måste söka tolka de 
föreställningar som kretsat kring klostret och de förväntningar man haft på 
dess verksamhet. Jag skulle därför vilja hävda att anläggandet av klostret på 
sydsluttningen av Omberg vid mitten av 1100-talet måste ha haft ett sam-
band med de funktioner som platsen hade sedan ca hundra år tillbaka.

Clas Tollin skriver i sin uppsats om ”Alvastra och Sverkerätten” att på 
grund av ”delvis okända skäl stödde regionala stormannaätter under 1100-ta-
let grundandet av stora klosterkonvent genom stora jordgåvor.” (Tollin 2002, 
s. 239). Jag menar att nämnda skäl kan vi faktiskt finna i de rumsliga 
och kronologiska relationerna mellan de tidigmedeltida anläggningarna 
vid Omberg. Tryggandet av kulten av förfäderna var syftet med den stora 
gravplatsen; samma syfte bör ha varit ett av de primära incitamenten vid 
anläggandet av klostret i området. Detta var ett redskap för en elit att upp-
rätthålla en av de viktigaste sociala mekanismerna i 1100-talets samhälle.

Klostret skulle då inte representera annat än en transformation av den 
funktion den stora gravplatsen tidigare haft. Vi har kunnat se att nämnda 
gravplats uppenbarligen börjar förändras under 1100-talets första decen-
nier i och med uppförandet av kryptkyrkan och den påbörjade destruering-
en av eskilstunamonumenten. Jag har antagit att detta kunde betyda att 
platsen, istället för att som tidigare bilda centrum i en stor kultgemenskap, 
nu övertagits av en i populationsmässigt avseende mera begränsad social 
elit. Begravningar på platsen skulle sålunda i fortsättningen vara förbehållna 
denna elit. Klosteretableringen kan då ha varit ytterligare ett steg i samma 
utveckling. Härigenom skapade en dylik elit en ny helig plats för sina för-
fäder, en plats där dessa kunde förvaras och där mässor lästes över dem för 
evärdlig tid. Vi får förutsätta att detta i 1100-talets samhälle fortfarande 
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hade en primär social betydelse. För detta syfte måste klostren med sin 
egen effektiva organisation ha uppfattats som särskilt väl lämpade. 

En komplikation för ovan förda tankegångar är att den kronologiska re-
lationen mellan gravplatsen, kryptkyrkan och klostret inte kan sägas vara 
helt utredd. Avlöser de tre företeelserna varandra mer eller mindre succes-
sivt eller har de alla existerat samtidigt under en större del av 1100-talet? 
För gravplatsens del antyder en av 14C-dateringarna att begravningar före-
kommit där ännu under 1100-talets senare del. Kryptkyrkan är, som tidi-
gare nämnts, för närvarande inte möjlig att datera närmare än till 1100-
talet. Jag antog emellertid att dess uppförande möjligen skulle kunna föras 
till den allra äldsta fasen av stenkyrkobyggande i Östergötland med början 
i 1100-talets första decennier. Å andra sidan finns det inget som direkt 
talar mot att tidpunkten för kryptkyrkans byggande skulle ligga särskilt 
långt före klostrets grundläggningsår, dvs. 1143. Sannolikt bör man där-
för inte betona den kronologiska skillnaden mellan de bägge företeelserna 
utan snarare uppfatta dem som två i tiden tämligen parallella händelser 
förorsakade av en och samma övergripande strategi.

Jag skulle således vilja uppfatta anläggandet av klostret i Alvastra som 
ett av flera initiativ av en elit för att skapa en hemvist för det socialt viktiga 
skikt som släktens förfäder utgjorde. I det händelserika 1100-talet präglat 
som det är av stora samhälleliga förändringar har en dylik strategi fortfa-
rande haft stor betydelse. Jag har i ett tidigare kapitel uppmärksammat 
Lars Hermansons studie av den politiska kulturen i 1100-talets Danmark 
i vilken denne övertygande kunnat visa hur en nyckelförutsättning för att 
framgångsrikt kunna utöva makt varit ”personliga relationer mellan släkt 
och vänner” (Hermanson 2000). Släktidentiteten har sålunda varit central 
i detta sammanhang och därför har kulten av förfäderna varit nödvändig 
att integrera i maktstrategin. Fysiskt manifesteras detta i Alvastra där man 
knutit an till den gamla tidigkristna kultgemenskapen och med nya ideo-
logiska medel förstärkt den funktion platsen sedan tidigare haft.

nyDALA OCH AnDrA KLOstEr

Skall vi generellt betrakta de tidiga klosteretableringarna under 1100-talet på 
detta sätt? Har cistercienserordens egna ideal varit sekundära i förhållande 
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till de rådande sociala och mentala strukturerna i de områden i Sverige där 
den anlagt sina kloster? Ser man enbart till det geografiska läget förefaller 
så vara fallet. Huvudparten av de svenska cistercienserklostren har grund-
lagts i anslutning till centrala bygder, t.ex. Varnhem i Västergötland, Viby 
i Uppland och Roma på Gotland. De har sålunda inte följt ordensstatuter-
nas bestämmelser om det ideala ödemarksläget. Vilka de yttersta avsikterna 
varit med dessa klostergrundningar är svårt avgöra och här är inte utrym-
me för att specialstudera vart och ett av dessa. Ett av de tidiga cistercienser-
klostren i Sverige vill jag dock ägna en särskild uppmärksamhet åt i detta 
sammanhang, framför allt därför att det avviker så markant från Alvastra 
ifråga om läge och övriga yttre förutsättningar. Samtidigt tycks samma so-
ciala grupper som i fallet Alvastra har varit drivande vid grundandet. Det 
handlar om Nydala i folklandet Njudung i Småland, grundat samma år 
som Alvastra, dvs. 1143. (Fig. 17)

Betraktar man Nydala och dess närmaste omgivningar får man genast 
intrycket av att man här exemplariskt följt ordensstatuterna vid anläggan-
det av klostret. Läget har ingen rumslig anknytning till någon känd bygd; 
snarare har klostret placerats utanför flera näraliggande bygder med tradi-
tioner från järnåldern i ett glest befolkat gränsområde mellan folklanden 
Njudung och Finnveden (Tollin 1995, s. 5). Clas Tollin, som ingående 
studerat Nydala kloster och dess egendomar under medeltiden, har försökt 
finna svaret på frågan om klostrets läge genom att rekonstruera de äldsta 
markägarförhållandena i regionen. Enligt äldre forskning skulle det ha va-
rit biskopen Gisle i Linköping, som tagit initiativet till klostergrundningen 
genom att donera jord till Nydala. Tollin kan emellertid visa att flera per-
soner gjort donationer till klostret i inledningsskedet. Donatorerna har alla 
haft anknytning till några av de mäktigaste släkterna i dåtidens Sverige, 
däribland Sverkersätten, och dessa släkter har sålunda haft en ägomässig 
förankring i den aktuella regionen i Småland (a.a., s. 24 samt s. 33). Detta 
förhållande menar Clas Tollin måste ha varit en avgörande faktor i orsaks-
sammanhangen bakom klostrets tillkomst samt vidare att det i området 
funnits rumsliga möjligheter till agrar expansion.

Hur kan vi nu uppfatta Nydala i förhållande till Alvastra? I båda fallen 
har, som ovan nämnts, samma sociala grupp agerat vid tillkomsten men 
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det har dock funnits en skillnad mellan klostren vad gäller konstellationen 
av aktörer. För Alvastras del tycks, om man får tro det tunna skriftliga käll-
materialet, Sverker d.ä. och hans hustru Ulfhild ha varit enda initiativta-
gare; i fallet Nydala verkar en hel grupp av stormän ha utgjort aktörerna. 
Slutligen kvarstår den mycket påtagliga skillnaden mellan de båda anlägg-
ningarna i valet av läge, i det ena fallet i en central odlingsbygd, i det andra 
i en typisk ”utmark”. Är det trots dessa skillnader ändå möjligt att urskilja 
en gemensam strategi bakom grundandet av Alvastra resp Nydala? Jag vill 
då återknyta till vad jag ovan framhöll som en nyckel till förståelsen av det 
tidiga 1100-talets sociala och politiska liv, nämligen släkt-och vänskapsre-
lationerna.

Att knyta allianser såväl inom som utanför släkten var en nödvändig in-
grediens i en framgångsrik maktstrategi. Man skulle kunna anta att även 

Fig. 17. Klosterkyrkan i nydala. Foto: Bengt Lundberg, rAÄ.
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klostergrundningarna kan ha varit viktiga brickor i det intrikata spel, som 
knytandet av strategiska allianser utgjort under denna tid. Elisabet Regner 
har nyligen diskuterat denna grundläggande relation mellan klostren och 
den sociala verkligheten i det omgivande samhället och visat på hur dessa 
anläggningar blev en del av grundläggarnas sociala nätverk (Regner 2005, s. 
66f ). Man skulle emellertid kunna gå ett steg längre och påstå att klostren 
vid denna tid faktiskt utgjort ett redskap både för att skapa och befästa dy-
lika nätverk. Och i detta sammanhang är det helt avgörande att fokusera på 
förfädernas stora mentala betydelse som aktiva medlemmar av nätverken.

Genom att donera jord till anläggandet av ett kloster kunde en storman 
skapa det nödvändiga fundamentet för en kristen gemenskap och en insti-
tution, som förmodligen hade få motsvarigheter i det socialt turbulenta, 
tidiga 1100-talet när det gällde att trygga en ideologisk stabilitet och kon-
tinuitet i sin verksamhet. Med jorddonationen garanterades stormannen 
en plats i denna gemenskap och fick därmed en försäkran om själens fräls-
ning efter döden för sig och sin familj. I fallet Nydala är det uppenbarli-
gen, i enlighet med vad Clas Tollin visat, en hel grupp av stormän som gått 
samman och gemensamt donerat jord till det nya klostret. Den nya kristna 
gemenskapen i Nydala måste därmed också ha blivit liktydig med en var-
aktig social allians mellan nämnda stormän. Detta skulle möjligen kunna 
förklara varför man valt det speciella läget mellan bygderna. Man kan ha 
föredragit en ”neutral ”plats i en utmark, som dock samtidigt varit belägen 
i en region där alla de inblandade aktörerna haft starka intressen. I Alvastra 
däremot skulle grundandet av klostret kunna tolkas som ett initiativ vilket 
framför allt handlat om att stärka banden inom den egna släkten, dvs. den 
mäktiga Sverkersätten. Man har i detta sammanhang valt att knyta an till 
den gamla gravplatsen vid Omberg, som kan ha uppfattats som släktens 
ursprung, platsen där dess förfäder vilade. 

I detta sammanhang är det intressant att 1100-talet förefaller vara ma-
teriellt frånvarande på den plats där klosteranläggningen har uppförts, ett 
förhållande som Elisabet Regner med stor tydlighet kan belägga i sin ana-
lys av klosterlämningarna i Alvastra (a.a., s 226f ). Detta kan därmed indi-
kera att den äldsta klosterstiftelsen ursprungligen kan ha haft ett annat läge 
i Alvastra. Redan Sten Anjou diskuterade på 1930-talet ett möjligt sam-
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band mellan det första klosterskedet och ”Sverkersgårdens” kryptkyrka. 
Som nämnts i ett tidigare kapitel menade han att den uppförts och bru-
kats av cistercienserna under deras första tid i Alvastra innan den egentliga 
klosterkyrkan med tillhörande anläggningar uppförts. Den debatt mellan 
Sten Anjou och Otto Frödin som denna tolkning gav upphov till kom 
främst att gälla vem som varit initiativtagare till kryptkyrkan (Anjou 1933; 
Frödin 1933). Även om Frödin ganska övertygande kunde argumentera 
för en frånvaro av cisterciensiskt stilinflytande i denna anläggning vill jag 
dock, som jag ovan redan anfört, hålla för möjligt att det kan ha funnits 
ett direkt samband mellan ”Sverkersgårdens” kryptkyrka och cistercienser-
munkarnas tidiga närvaro i Alvastra. Kryptkyrkan är då enligt min mening 
inte i första hand att uppfatta som någon form av ”interimistisk” lösning 
i väntan på en större klosteranläggning. Det kan i själva verket ha varit en 
primär uppgift för cistercienserna att ”ta hand om” den gamla kultplat-
sen och ansvara for den helgonkult som var tänkt att ha sitt centrum i 
kryptkyrkan. Munkarnas aktiviteter under 1100-talet kan sålunda huvud-
sakligen ha varit knutna till området kring ”Sverkersgården”, vilket skulle 
kunna förklara frånvaron av materiella spår från denna tid på det egentliga 
klosterområdet. Var andra byggnader med anknytning till deras verksam-
het då varit belägna i detta område är dock fortfarande en öppen fråga.

I ljuset av ovan gjorda tolkningar skulle därmed grundandet av klostren 
i Alvastra och Nydala bli förståeliga som två handlingar under året 1143, 
vilka haft sitt ursprung i en gemensam strategi. Lägena för de nya klostren 
har av allt att döma valts med stor omsorg men i detta sammanhang kan 
knappast cistercienserordens statuter ha varit styrande. Den primära be-
stämmande faktorn har enligt min tolkning den aktuella sociala kontexten 
utgjort och därför är den topografiska situationen vid Alvastra mycket olik 
den vid Nydala.

I 1100-talets landskap får sålunda klostren en stor socialt-strategisk be-
tydelse. Samtidigt som de är nya och främmande element i detta landskap 
har de en primär uppgift att förvalta traditionerna från ett rituellt förflutet. 
Det sker emellertid mer av förändring i landskapet under 1100-talet, vilket 
det här är nödvändigt att kort beröra. Som jag flera gånger tidigare nämnt, 
är första hälften av 1100-talet den tid då stenkyrkor börjar byggas i stor 
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omfattning i västra Östergötland. Dessa nya, manifesta helgedomar repre-
senterar en ny ideologisk omgestaltning av landskapet, vilken står i skarp 
kontrast till 1000-talets stora bygdrelaterade kultgemenskap. En central 
fråga i detta sammanhang, som för närvarande dock är svår att helt till-
fredsställande besvara, är om detta innebär att man rituellt ”återvänder” till 
gårdar av Borgs typ vid uppförandet av de nya kyrkorna, dvs. återvänder 
till gårdar som under förkristen tid haft kultfunktioner. Är så fallet skulle 
det därmed kunna betyda ett återupprättande av den elitära storgården 
som en central rituell sfär under 1100-talets första hälft.

I detta nya kyrkolandskap behåller en plats som Alvastra sin sociala be-
tydelse och sin starka symboliska laddning även om 1000-talets stora kult-
gemenskap sannolikt upphör att existera i den form den tidigare haft i bör-
jan av 1100-talet. I förhållande till de nya kyrkorna måste Alvastra av allt 
att döma även behållit en förstarangsplats som ett av de elitära nätverkens 
mäktigaste centra. 

Som framgått av det föregående, har det för närvarande varit möjligt att 
hitta belägg för endast en tänkbar motsvarighet till den stora gravplatsen 
vid Omberg i Östergötland, nämligen den äldsta kyrkogården vid S:t Lars 
i Linköping. Intressant nog är det just till Linköping som ett biskopssäte 
förläggs i början av 1100-talet. Orten omnämns i den s.k. ”Florenslistan” 
där den ingår i en förteckning över biskopssäten i Sverige kring år 1120. 
Linköpings domkyrka har ansetts vara under uppförande redan kring 
1100 (Bonnier 1997, s. 93). Sannolikt kan sålunda Linköping vara ett ex-
empel på samma sorts förändring som i Alvastra, nämligen en tidig kristen 
kultgemenskap som i början av 1100-talet transformeras till ett nytt kyrk-
ligt-politiskt centrum. För att komplettera bilden av det tidiga 1100-ta-
lets mentala landskap i västra Östergötland finns det i detta sammanhang 
anledning att uppmärksamma ytterliga några orter, som möjligen kan ha 
spelat samma centrala roll som Alvastra och Linköping. Orterna ifråga är 
Vreta och Skänninge, vilka dock ännu saknar konkreta belägg för ett ur-
sprung i tidigare kristna kultgemenskaper.

Vreta är beläget ca en mil nordväst om Linköping i ett område strax väs-
ter om sjön Roxen mellan de båda vattendragen Motala ström och Svartån. 
Talrika lämningar från såväl förhistorisk tid som medeltid vittnar här om 
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en kulturellt rik bygd med stort tidsdjup. Vreta anses sedan länge ha varit 
ett av den Stenkilska ättens huvudsäten (Ahnlund 1945). Stenkyrkan här-
rör från det tidiga 1100-talet och har med sitt västtorn och sina patronus-
gravar en tydlig prägel av stormanskyrka. Möjligen kan den ha uppförts på 
initiativ av Inge den äldre under 1100-talets första decennier.

I Vreta har av allt att döma funnits en tidig klosterstiftelse etablerad före 
1100-talets mitt och möjligen med anknytning till benediktinerorden. 
Som Göran Tagesson antagit har denna företeelse sannolikt inte utgjort 
en särskild bebyggelse utan ingått som en del av en storgård på platsen 
(Tagesson 1997, s. 562). Först på 1160-talet omformas klosterstiftelsen till 
en egen anläggning uppförd enligt cisterciensiska regler. Angående Vreta 
bör även nämnas att man på platsen påträffat ett stort antal fragment av 
eskilstunakistor (Curman 1932). 

Skänninge växer fram mitt i den centrala odlingsbygden i västra 
Östergötland. Denna ort, som på 1200-talet framträder som en fullt ut-
vecklad stad, har man velat uppfatta som en centralort av framför allt re-
ligiös karaktär redan på 1000-talet (Hasselmo 1983, s. 41ff). Underlaget 
för detta antagande är förekomsten av de två tidiga romanska kyrkorna 
Allhelgona och S:t Martin, belägna på var sin sida om Skenaån, vid vil-
ka man funnit åtskilliga runristade gravhällar. Någon klosterstiftelse före 
1200 är inte känd i Skänninge. Däremot grundas två dominikanerkonvent 
på orten under 1200-talet, S:t Olof och S:t Martin (S:t Ingrid).

Hittills har bilden av det äldsta Skänninge varit tämligen dunkel men 
kunskapsläget håller för närvarande på att snabbt förändras. De senaste 
årens arkeologiska undersökningar har blottlagt omfattande lämningar av 
en tidigare okänd profan bebyggelse, som möjligen har ett ursprung re-
dan i vikingatid (muntligt meddelande av Karin Lindeblad och Ann-Lili 
Nielsen). De undersökta lämningarna, bl.a. kulturlager och rester efter spe-
cialiserade hantverksaktiviteter på ett flertal platser i Skänninge, ger inte 
intrycket av någon ordinär gårdsbosättning utan snarare av ett bebyggelse-
komplex av en karaktär som påminner om det äldsta Lund och Sigtuna.

Alla de tre ovan nämnda platserna, Linköping, Vreta och Skänninge, upp-
visar således en tidig centralitet med påtagliga kyrkliga inslag men är i öv-
rigt mycket olika varandra. Om alla platserna har ett ursprung i tidigkristna 
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kultgemenskaper liknande den i Alvastra är som ovan nämnts ännu osä-
kert. Vi kan emellertid ställa frågan om inte existensen av dylika kultge-
menskaper faktiskt kan ha varit determinerande för den vidare centralorts-
utvecklingen under äldre medeltid i Östergötland.

ALvAstrA OCH visinGsÖ

Som omtalats i ett föregående kapitel, har Marie Holmström nyligen dis-
kuterat hypotesen att kryptkyrkan ”Sverkersgården” ursprungligen kan ha 
varit planerad att ingå i en större palatsanläggning av kontinentalt snitt. 
Det existerande arkeologiska källmaterialet ger, vilket jag tidigare hävdat, 
inget stöd för ett sådant antagande. Vill man emellertid söka efter något 
som skulle kunna kallas för en palatsliknande anläggning från denna tid 
får man bege sig utanför vårt undersökningsområde vid Alvastra, närmare 
bestämt till ön Visingsö i Vättern. Här uppförs, med all sannolikhet på ini-
tiativ av de inflytelserika släkterna i Götalandskapen, en anläggning murad 
i sten, belägen vid den långsmala öns sydspets i närheten av byn Näs.

Idag återstår på denna plats ruinerna av två torn, ett runt och ett fyr-
kantigt, samt en sammanbindande sträckmur.27 (Fig. 18) Borgens date-
ring har blivit föremål för mycken diskussion. På grund av likheter ifråga 
om murningstekniken mellan Visingsöborgen och de östgötska stenkyr-
korna har man menat att denna anläggning uppförts mellan 1150 och 
1200, dvs. under det skede nämnda kyrkor tidigare ansågs ha tillkommit. 
Som Peter Carelli framhållit, är det emellertid numera möjligt att diskute-
ra ett betydligt äldre uppförande av borgen, eftersom stenkyrkobyggandet 
i Östergötland påbörjas redan under 1100-talets första decennier (Carelli 
2000, s. 58). Om borgen byggts redan under denna tid bör den således ha 
tillkommit mer eller mindre samtidigt som klostren i Alvastra och Nydala. 
Därmed bör man kunna fråga sig om det inte finns något närmare sam-
band mellan de nämnda anläggningarna. Kan uppförandet av dem ha in-
gått i samma sociala och politiska strategi?

Den stenmurade Visingsöborgen, som är den första anläggningen i sitt 
slag i det medeltida Sverige, har alltid kommit att framstå som ett av cen-
tralmaktens viktigaste fästen under äldre medeltid, eftersom kungarnas 
närvaro på ön är så påtaglig under 1100-och 1200-talen. Som nämndes i 
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inledningsraderna mördas Karl Sverkersson där 1167. Det är också belagt 
att kungarna Erik Knutsson, Johan Sverkersson och Magnus Ladulås av-
lider på Visingsö år 1216, 1222 resp. 1290. Värt att notera är att nämnda 
kungar representerar tre av de mäktigaste och om makten konkurrerande 
släkterna i det tidigmedeltida Sverige: Sverkersätten, Erikssonska ätten samt 
Bjälboätten. Det man då kan fråga sig är om uppförandet av Visingsöborgen 
sker i någon form av samförstånd mellan ätterna och om syftet med den är 
att vara ett residens, som följer med kungaämbetet. Även om Sverkersätten 
uppenbarligen innehaft stora jordegendomar på Visingsö, vilket de i inled-
ningen citerade raderna ur Helenas testamente visar, så förefaller inte själva 
borgen ha utgjort någon renodlad ”släktegendom”. Snarare skulle man så-
ledes kunna se den som frukten av någon form av allians eller överenskom-
melse mellan de tongivande släkterna i Götalandskapen. Beträffande valet 
av plats för borgen har man ofta framhållit det ur kommunikationssyn-
punkt fördelaktiga läget mellan Västergötland och Östergötland (a.a., s. 
63f ). Mot bakgrund av den tolkning av borgen som ovan föreslagits skulle 
jag istället vilja hävda att avsikten med placeringen ytterst på Visingsös 

Fig. 18. ruinen efter stenborgen på visingsös sydspets, från nordväst. Foto: 
Bengt Lundberg, rAÄ.
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sydspets framför allt har varit att maximalt exponera anläggningen mot 
båda landskapen – en fysisk manifestation av en politisk enighet, som kan-
ske var upprinnelsen till borgen.

Tolkad på detta sätt skulle man kunna uppfatta anläggandet av borgen 
på Visingsö som en del av en storskalig politisk satsning strax före mitten 
av 1100-talet. I denna satsning har även grundandet av klostren i Alvastra 
och Nydala ingått. Alla tre anläggningarna har varit nödvändiga och effek-
tiva redskap för att befästa de allianser som utgjorde det centrala elementet 
i elitens maktstrategi.

*

Fram tonar konturerna av ett landskap under 1100-talets första hälft vars 
kulturella innehåll är både nytt och gammalt. Klosterstiftelserna, stenkyr-
korna, biskopssätet och stenborgen är alla nya element i detta landskap 
– materiella, manifesta uttryck av en västeuropeisk kristen kultur som nu 
blivit alltmer framträdande på nordiskt område. Det vore dock fel att se 
detta som en konsekvens enbart av ett ökande kulturellt utbyte med län-
derna söder om Östersjön. Incitamentet till att acceptera dessa främmande 
kulturella företeelser i det östgötska landskapet måste av allt att döma sö-
kas i äldre, men ännu bestående mentala strukturer.

Jag menar sålunda att det sociala agerandet i grunden följer samma 
mönster som tidigare och de nya monumentala anläggningarna utnyttjas 
för att manifestera och vidmakthålla förhållanden och överenskommel-
ser som blivit konsekvensen av detta agerande. Det handlar om ett land-
skap som ännu inte låsts fast i några administrativt-territoriella strukturer. 
Innebörden av de nya monumenten är framför allt symboliskt-kvalitativ. I 
ett samhälle som befinner sig i snabb förändring speglar de elitens strävan 
efter att skapa en manifest varaktighet i landskapet för sin sociala strategi. 
I detta sammanhang har man i stor utsträckning anknutit till och hämtat 
kraft ifrån det förgångna, vilket jag försökt visa i mitt studium av platsen 
Alvastra. De levandes relation med de döda är ännu stark och ömsesidig. 
Landskapet är fortfarande förfädernas landskap.



120

GÖtALAnDsKAPEn OCH uPPLAnD

I detta sammanhang skall jag åter kort aktualisera de strukturella skillna-
derna mellan Götalandskapen och Uppland. Närvaron av de stora tidig-
kristna kultgemenskaper, som varit kännetecknande för de förra landska-
pen, har med all sannolikhet utgjort en viktig förutsättning för grundandet 
av kloster under tidig medeltid. I Uppland har, som jag berört i ett tidigare 
kapitel, situationen varit annorlunda och avsevärt mera komplicerad. Här 
har man upprätthållit sedvänjan att jorda sina förfäder på de gamla gravfäl-
ten långt in på 1100-talet och därför finner vi i Uppland med undantag för 
Sigtuna inga tidiga kristna kultgemenskaper av det slag som vi kunnat se i 
Östergötland. Såväl de sociala som mentala incitamenten till klostergrun-
dande har således saknats i Uppland. Det enda cistercienserklostret, Viby, 
som anläggs i Uppland före år 1200, placeras betecknande nog vid Sigtuna 
1160 men blir inte särskilt långvarigt på denna plats. Redan på 1180-talet 
flyttar det till Julita i Sörmland. 

Emellertid är första hälften av 1100-talet en tid av kyrkliga föränd-
ringar även i Uppland men skeendet har här en annan karaktär jämfört 
med Götalandskapen.28 Till att börja med handlar det endast om två plat-
ser, Sigtuna och Gamla Uppsala. Det biskopssäte som skall ha etablerats i 
Sigtuna redan under 1000-talets senare del flyttas kring 1140 till Gamla 
Uppsala. Vid samma tid har sannolikt den äldsta domkyrkan i sten upp-
förts på denna plats och samtidigt byggs även de första stenkyrkorna i 
Sigtuna, S:t Per och S:t Olof (Bonnier 1997, s. 94). Vad gäller tidpunkten 
för uppförandet av den s.k. Biskopskyrkan inne i Sigtunas stadsbebyggelse 
är som framgått meningarna delade. Jag har dock argumenterat för att 
denna byggnad mycket väl kan ha byggts under samma tid som de ovan 
nämnda stenkyrkorna. Däremot tyder inget på att ett stenkyrkobyggande 
kommit igång på den uppländska landsbygden förrän under senare delen 
av 1100-talet. Detta sker då endast i den södra delen av landskapet. I norra 
Uppland påbörjas inte stenkyrkobyggandet förrän tidigast i slutet av 1200-
talet (Broberg 1991, s. 66f ). 

Flyttningen av biskopssätet till Gamla Uppsala och det år 1160 upprät-
tade ärkesätet på samma ort brukar ofta uppfattas som en manifestation av 
kristendomens seger på den gamla hedniska kultplatsen. Gamla Uppsala 
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och de återkommande blotfesterna där har man då velat se som ett ut-
tryck för den hedniska ”reaktionen” mot den framträngande kristendo-
men under senare delen av 1000-talet. Man skulle emellertid även, vilket 
jag tidigare antytt, kunna uppfatta orten som ett centrum i en större kult-
gemenskap i paritet med Sigtuna och de östgötska motsvarigheterna. Det 
har emellertid här varit frågan om en kultgemenskap med andra mentala 
förtecken, vilken kan ha omfattat stora delar av den uppländska landsbyg-
den. Vilken relation de runstensresande gårdarna i Valsta och Sanda haft 
till Gamla Uppsala är svårt att avgöra och jag ämnar här inte fördjupa mig 
i denna problematik. Biskopssätets flyttning kring år 1140 torde man dä-
remot kunna se som ett tecken på att i varje fall den södra delen av den 
uppländska landsbygden definitivt inlemmats i en större kristen gemen-
skap. Sverker den äldre blev på 1130-talet erkänd som kung av svearna och 
därför kan man sannolikt uppfatta biskopssätet i Gamla Uppsala som ett 
uttryck för att delar av Uppland dragits in i den östgötska elitens makts-
trategi. Det sena stenkyrkobyggandet i Norduppland tyder dock på att de 
sociala förhållandena i landskapet som helhet varit komplicerade och mot-
sättningsfyllda långt fram i 1200-talet.

I ett allmänt kristnandeperspektiv framstår Uppland utan tvekan som 
ett säreget område där olika mentala mönster tycks brytas mot varandra på 
ett kontrastrikt sätt. Frågan är om den komplexa utvecklingen i landska-
pet under 1000-och 1100-talen främst skall beskrivas i termer av ”hednisk 
reaktion” eller ”kvardröjande förkristna föreställningar”. Snarare kan det 
här ha handlat om en alternativ ideologisk strategi som inte i första hand 
formulerats utifrån en kristen utgångspunkt.

HELEnA OCH ALvAstrA – En AvsLutninG
Vi har därmed kommit fram till 1200-talet och till den tidpunkt då det 
testamente, som bildade en utgångspunkt för detta arbete, nedtecknades. 
Det är dags att kort summera det föregående och försöka besvara de frågor 
jag formulerade i inledningen.

Vi har kunnat se hur Alvastra och södra delen av Omberg under första 
hälften av 1000-talet får en ny betydelse i västra Östergötland genom att 
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platsen transformeras till ett centrum i en stor kristen kultgemenskap. Till 
berget samlas de döda förfäderna från sannolikt en större bygd. Flera såda-
na gemenskaper har säkerligen funnits i Götalandskapen. En har möjligen 
haft sitt centrum i Linköping. I Västergötland har en annan kanske legat i 
trakten av Husaby och möjligen även en i Skara. Till dessa platser koncen-
treras förfäderskulten och därmed blir de viktiga för en stabil social utveck-
ling. Förfäderna är en central del av den sociala identiteten för släkterna i 
Östergötland. I eskilstunamonumentet på den stora gravplatsen markerar 
den enskilda släkten sin identitet.

I Uppland, som i detta arbete kommit att forma sig till en motbild 
av Götalandskapen, är utvecklingen en annan. Här har man valt en an-
norlunda strategi i förhållandet till förfäderna och det förflutna. Med un-
dantag för Sigtuna uppstår i Uppland inga kristna kultgemenskaper un-
der 1000-talet av den typ vi kan se växa fram i Östergötland. Under hela 
detta århundrade får förfäderna som tidigare sina vilorum på de gravfäl-
ten i Uppland. Sigtuna utvecklas till en stor kristen kultgemenskap under 
1000-talet men blir enligt min tolkning en sluten enklav riktad mera utåt 
mot omvärlden än inåt mot landskapets centrala delar.

Under första hälften av 1100-talet sker betydande förändringar i Göta-
landskapen, materiellt synliga i ett omfattande stenkyrkobyggande och ett 
antal klostergrundningar. Mycket av de sociala och mentala grundmönst-
ren tycks emellertid bestå. Det är ett äldre samhälles rationalitet man föl-
jer även om redskapen i stor utsträckning är nya. Klostren blir strategis-
ka komponenter i ett komplicerat nätverk av allianser mellan tongivande 
släkter i den tidiga medeltidens Sverige. Och vad gäller klostrens lokalise-
ring i landskapet har man, som exemplet Alvastra visar, rent fysiskt knutit 
an till 1000-talets gamla kultgemenskaper. Klostrens roll som förvaltare av 
förfäderskulten har varit primär. 

I hur hög grad Sverkers dotter Helena och hennes familj var medvet-
na om allt detta år 1240 är givetvis omöjligt att veta något säkert om. 
Föreställningar om Alvastra som sina förfäders hemvist och som platsen 
för en gemenskap tillsammans med dem efter döden bör ha varit högst le-
vande för henne, vilket det bevarade testamentet låter antyda. (Fig. 19) Att 
platsen även kan ha representerat någon form av Sverkersättens ursprung 
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för Helena förefaller rimligt. Den fysiska miljön kring klosteranläggningen 
i Alvastra måste vid mitten av 1200-talet ha framträtt på ett helt annor-
lunda sätt jämfört med idag, omgiven som denna då var på ömse sidor av 
gravfält och stenmonument. Detta bör ha givit starka associationer om 
banden mellan klostret och en gången tids förfäder.

Samtidigt har 1200-talet varit en tid då mycket av det gamla höll på 
att förändras. Den tidiga medeltidens släktgemenskaper börjar av allt att 
döma successivt att förlora i betydelse. Ett nytt samhälle tar form där socia-
la och politiska strategier i allt högre grad kommer att drivas genom forma-
liserade institutioner. Vad gäller Helenas egen släkt hade denna utslocknat 
på manssidan i och med Johan Sverkerssons död 1222. Donationerna till 

Fig. 19. Platsen där Helena sverkersdotter önskade vila tillsammans med 
sina förfäder. Klosterruinen från söder. i bakgrunden Omberg. Foto: Bengt 
Lundberg, rAÄ.
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klostret i Alvastra tycks dock fortsätta med oförminskad intensitet genom 
hela 1200-talet. Det har sålunda alltjämt varit mycket eftertraktat bland 
samhällets elit att erhålla en gravplats i klostret. Inget av de bevarade tes-
tamenten efter 1240, som rör donationer till Alvastra, nämner emellertid 
något om förfäder på det sätt som Helenas testamente gör. Sannolikt kan 
detta spegla en utveckling där den egna själens frälsning och dess uppgå-
ende efter döden i en himmelsk gemenskap alltmer kommit i förgrun-
den framför en gemenskap med släktens förfäder. Statusen som exklusiva 
gravplatser förefaller de svenska klostren generellt behålla fram till början 
av 1400-talet. Då inträffar någon form av ”trendbrott”, vilket yttrar sig i 
en påtaglig minskning av donationerna till klostren (Norborg 1958, s. 34 
samt 64ff). Detta fenomen accentueras sedan under återstoden av medel-
tiden.

*

Efter 1500-talet och reformationen har den nya nationalstaten och den 
moderna tidens produktionsformer farit hårt fram med den gamla kult-
platsen vid Alvastra. Vid början av 1900-talet återstod endast ruinhögar av 
de förhistoriska och medeltida monumenten. Berget Omberg har fram till 
idag förändrats i flera etapper - från hjortpark - till betesmark - till rekrea-
tionsområde. En ny transformation har emellertid Alvastra genomgått un-
der 1900-talet, vilken åstadkommits med hjälp av den moderna arkeolo-
gin. Härigenom har platsen fortfarande en stark symbolisk innebörd men 
i ett nytt socialt och kulturellt sammanhang. Minnet av de döda på berget 
har åter väckts till liv.

Författaren vill här rikta ett tack till Hans Andersson, Mats Anglert, Marie 
Holmström, Anders Kaliff och Torun Zachrisson, vilka alla lämnat värdefulla 
synpunkter på denna text.
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nOtEr
1 Svenskt Diplomatarium 302. Översättningen har gjorts av Claes Gejrot 
vid Riksarkivet i Stockholm.
2 En äldre forskning förlade utifrån en tämligen bräcklig bevisning ort-
namnet Gestilren till Västergötland. Numera finns det dock övertygande 
belägg för att Gestilren i själva verket låg i Uppland, närmare bestämt i 
Frösthults socken vid Enköping. Se Berg 1999.
3 Patrick Geary har formulerat en insiktsfull kommentar till denna proble-
matik i Geary 1994, s. 33. 
4 En översikt över den svenska och internationella klosterforskningen finns 
i Regner 2005.
5 Ett aktuellt arkeologiskt forskningsläge för de medeltida klostren i Norden 
finns i HIKUIN 20, 1993.
6 Fornborgarna på Omberg finns beskrivna i Hellman 1971 samt i Browall 
2003, s. 121ff.
7 Studier av fornborgar i Sverige från senare år är Olausson 1995 och Cassel 
1998.
8 Det omfattande och svåröverskådliga undersökningsmaterialet är sam-
manställt i Borgström 1973.
9 Kring diskussionen rörande förändringen av den äldre järnålderns land-
skap i Östergötland se Ericsson 2002 och Peterson 2006 kap. 10.
10 Bestämningarna av mynten har utförts av antikvarie Ulla von Wowern 
vid Lunds universitets historiska museum.
11 Dateringarna har utförts av Göran Skog vid laboratoriet för 14C-date-
ring i Lund.
12 Se Redin 1976, s 155ff. Här har denna förmodade relation mellan kyr-
kobyggnad och gravriktning använts som utgångspunkt för att lokalisera 
en försvunnen kyrka på en medeltida kyrkogård.
13 En aktuell diskussion kring fenomenet finns i Nilsson 1996.
14 Om minsterkyrkor generellt i England se Blair 1988.
15 Om diskussionen kring den regionala indelningen av Östergötland se 
Kaliff 1999, s. 46ff.
16 Den omfattande diskussionen kring Sverkersgården har Ingrid Swartling 
sammanfattat i Swartling 1969. 
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17 Marie Holmström har mera utförligt diskuterat problematiken kring 
dopanläggningar utanför kyrkobyggnaden och möjliga paralleller till 
brunnarna vid Sverkersgården i Holmström 1999, s. 156f.
18 Om undersökningen och rekonstruktionen av denna kyrkobyggnad se 
Cinthio 1996.
19 Denna beskrivning av eskilstunakistan bygger på forskningsöversikterna 
i Neill & Lundberg 1994 samt Lundberg 1997.
20 En sammanfattning av den omfattande diskussionen kring eskilstuna-
monumenten finns i Neill & Lundberg 1994.
21 Lundberg 1997, s. 7ff.; en kritik mot Lundbergs terminologi har fram-
förts i Wienberg 1998.
22 Bonnier 1996, s. 202ff.; resultaten av forskningsprojektet Sveriges krist-
nande finns redovisade i Nilsson, red., 1996.
23 Gräslund 1992; Kritik mot Hagenfeldts och Palms dateringar finns 
framförd i Zachrisson 1998, s. 211.
24 Gräslund 1992; Herschend 1994; Zachrisson 1998; Aktuella forsk-
ningsöversikter finns i Zachrisson 1998 och Andrén 2000.
25 Om Hovs kyrkas byggnadshistoria se Lovén 1990.
26 Dylika konspirationsteorier har kritiserats av Patrick Geary, se Geary 
1994, s. 90.
27 En redogörelse för det aktuella forskningsläget kring Visingsöborgen 
finns i Carelli 2000.
28 Generellt om den kyrkliga utvecklingen i Uppland se Bonnier 2004; se 
även Zachrisson 1998.
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summAry

mOuntAin OF DEAtH AnD tHE HOusE OF GOD                 
CuLt OF tHE AnCEstOrs, CHristiAnizAtiOn AnD            
tHE mOnAstEry OF ALvAstrA in EArLy mEDivAL

ÖstErGÖtLAnD

The aim of this article is to study change in relations with the dead as 
an important aspect of Christianization during the early Middle Ages. 
The starting point is that the pre-Christian cult of the ancestors did not 
cease during in the transition period but that the ancestors and the cults 
surrounding them still had a crucial social importance during the early 
Middle Ages. Thus the cult of the ancestors was transformed into the ritu-
als of the Christian church.

 From an empirical point of view the article is a close study of a specific 
place, Alvastra, in the province of Östergötland in the middle of Sweden. 
Here a number of prehistoric grave-fields as well as the Christian, ecclesi-
astical structures indicate that this place was a focus for ideas concerning 
both death and forbearers during different epochs. One of these structures 
was the Cistercian monastery founded in 1143.

 Alvastra is located on the south side of the large mountain Omberg on 
the east coast of Lake Vättern. In this area there are a great number of re-
mains from prehistory such as settlements and megalithic tombs from the 
Stone Age, as well as settlements, hill forts and grave fields from the Iron 
Age. From the Middle Ages, there are, besides the ruins of the monastery, 
a large, early Christian cemetery and a small Romanesque crypt-church. 
In the article, the analysis concentrates on the two last-mentioned structu-
res. 

 The ruins of the crypt-church had already been discovered and investi-
gated at the beginning of the 20th century. The church was characterized 
by a short nave and a larger choir, which had a vaulted crypt. In connec-
tion with the church excavations, a large Christian cemetery was discove-
red which had been first used prior to the church’s foundation. During the 
1990s, new archaeological investigations were undertaken on the cemetery 
site, with the aim of  resolving issues regarding chronology and burial prac-
tice. In a trench measuring 25m2 the remains of 46 human beings were 
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revealed and C14-dated to the 11th and 12th centuries. The form of burial 
was a Christian one throughout; the dead lay oriented east-west with the 
head to the west. Apart from two silver coins, no grave goods were found. 
However, two different grave orientations were observed, one was east-
west, the other westsouthwest-eastnortheast. 

 The new results indicate that the cemetery dated from the early Middle 
Ages and had a rather short existence, probably from the middle of the 11th 
century to the end of the 12th century. The quantity of graves was high, 1,8 
graves per square metre. The area of the cemetery has been estimated to 
3,300 m2, which means that at most it contained about 6,000 graves. The 
population which used the cemetery has been estimated to be about 750 
persons, which indicates that it was not an ordinary parochial cemetery. 
Instead it has been interpreted as a cemetery where people from a large 
geographic area have been buried.

 At the beginning of the 11th century great changes in burial practice and 
cult practice took place. The old pre-Christian grave fields were abandoned 
and the pagan cults on the farms appear to have ceased. The large ceme-
tery at Alvastra probably represents a new sort of cult community which 
emerged during the first half of the 11th century and with the Christian 
faith as an ideological foundation. Its purpose should have been to secure 
the cult of the ancestors which was of great importance during this period 
of change. In spite of the new rituals reference to the past was made when 
choosing the place. The big mountain where the cemetery is located had 
an important legitimating function for the new cult community, as an old 
“holy place” with a lot of symbolic memories from a ritual past.

 A contemporary parallel to the cemetery at Alvastra is probably the ol-
dest churchyard at the church of St Lars in the city of Linköping, which 
has been dated to the 11th century. Indeed the city of Lund in southern 
Sweden and Sigtuna by Lake Mälaren have both been interpreted in the 
context of large necropolises from the 11th century.

 The crypt-church was erected in the eastern part of the large cemetery 
at the beginning of the 12th century. On account of its unique character, it 
has been the subject of much debate. In this article it has been interpreted 
as a church where the crypt had as its primary function the containment 
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of a saint’s grave. Thus the aim of the construction of the crypt-church was 
to initiate the cult of a saint at the cemetery. The establishment of a saint’s 
cult was a common strategy in the 12th century to legitimate social power. 
The construction of the crypt-church meant a key change in the use of the 
large cemetery. The cult community of the 11th century was dissolved and 
the place was transformed into the exclusive burial place of a specific dy-
nastic elite.

 Typical of the large cemetery was the occurrence of a special type of gra-
ve furniture, the so-called “Eskilstuna-coffin”. The monument was a stone 
sarcophagus consisting of five slabs. It was embellished with zoomorphic 
ornamentation and runic inscriptions. These coffins are generally dated to 
the 11th century and occur in certain areas in southern Sweden. Fragments 
of these coffins were found at the large cemetery and were also built into 
the walls of the crypt-church. Three slabs had been placed as the footings 
for pillars in the crypt. The “Eskilstuna-coffin” has been interpreted here 
not only as a monument to a dead person but also as a symbol of the kin 
group to which this person belonged. Finally, it is a memorial to a social 
act, namely that somebody erected a monument to a dead kinsman, an act 
through which the relations with the ancestors were maintained.

 Lake Mälaren seems to be the northern boundary for the “Eskilstuna-
coffins”. In the province of Uppland, which is compared here with 
Östergötland, another strategy concerning the relations with the dead has 
been practiced. Instead of establishing new cemeteries common to a large 
area the people in Uppland kept their ancestors at the old grave fields, which 
dated from prehistory until the middle of the 12th century. At the same 
time they erected a lot of rune-stones which serve the same purpose as the 
“Eskilstuna-coffins”. However the rune-stones are no regular sepulchral mo-
numents but memorials to the dead which have been placed at important 
meeting-places in the landscape, such as roads, fords and grave fields.

 At the beginning of the 12th century the “Eskilstuna-coffins” were de-
molished in connection with the dissolution of the large cult community 
and the slabs are broken to pieces. A lot of these fragments are then in-
corporaed into the fabric of the church, in the walls and the altar-foun-
dations, or deposited in later graves. This secondary deposition has been 
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interpreted here symbolically. Indeed, even as fragments the slabs were still 
strong symbols of the ancestors, by incorporating the slabs into the stone-
work of the churches from the 12th century, the ancestors became introdu-
ced into the new Christian places of worships.

 In 1143 the Cistercian monastery was founded in Alvastra in the vici-
nity of the cemetery. It is assumed that the monastery took over much of 
the functions of the older cemetery. The establishment of the monastery 
can be looked upon as an initiative by the élite to create a new abode for 
the socially important group of ancestors. It has still been necessary to in-
tegrate the cult of the ancestors into the power strategy and therefore the 
founders of the monastery have referred to the old early-Christian cult-
community, all the while strengthening the function of the place through 
the use of new ideological tools.

 The monastery of Alvastra as well as other visible structures – the 
Cistercian abbey at Nydala in the province of Småland and the stone-castle 
at Visingsö – can possibly be looked upon as parts of a large-scale political 
act from the middle of the 12th century. The three structures functioned as 
tools confirming social alliances, which were the crucial components of the 
power strategies.


